
 

 

 

 

 

 حوزه مرکزی شهر مشهددر اسالمی  شاخص های رشد هوشمند بررسی

 2مژگان پورعماد ،1محمد اجزاء شکوهی

npouremad@gmail.com 

 چکیده

هر ها یکی از مهمترین مو ضو عات اساسی شهر سازی در کشور های در گسترش سریع ش

حال تو سعه و تو سعه یافته است که این الگوی رشد بعد از جنگ دوم جهانی به صورت 

پراکنش شهری بوده است و سیاستهای شهری و مسائل زیست محیطی را تحت تا ثیر قرار داده 

ه پایدار و رشد هو شمند برای کاهش توسعه بدون ریزان به سمت تو سع لذا نگاه برنامه؛است 

برنامه و پراکندگی نا معقول شهر ها آمده است هدف از این پژوهش تطبیق شاخصهای شهر 

اسالمی ایرانی با ایده جهانی رشد هو شمند است که اصول مشتر ک آن در حوزه مر کزی شهر 

ی تحلیلی می باشد و برای مشهد مورد بر رسی و تحلیل قرار می گیرد روش تحقیق توصیف

گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و بررسی های  میدانی و همین طور با متخصصان فعال 

در این زمینه مصاحبه و گفتگو شده است. نتایج حاصل از این تحلیلها نشانگر این می باشد که 

ت از فضای سبز مثل فشردگی ؛واحد همسایگی,حفاظ پایه ایده توسعه پایدار و رشد هوشمند

,مشارکت و.... در اصول معماری شهری اسالمی ایرانی نمود کامل داشته و به صورت فشردگی 

شهرها , محله , باغ ایرانی ,وقف ,پیمون و... بوده است لذا  واکاوی و قابلیت کاربرد این اصول 

جود  در شکل گیری مدل نوین رشدهوشمند اسالمی می تواند در طراحی پایدار ساختار مو

طی ؛همینطوردر حوزه مرکزی مشهد به لحاظ شاخصهای زیست محیکالنشهر ها مو ثر باشد 

                                                           

 مشهد دانشگاه فردوسی  ا،گروه جغرافی دانشیار1 

 پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشجوی دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری2 

 



 

 

در راستای رشد هو شمند نمی اعی با ضوابط اسالمی ایرانی هماهنگ نیست و ؛کالبدی و اجتم

  ..باشد

 رشد هوشمند ؛معماری شهری, اسالمی ایرانی؛ توسعه پایدار واژگان کلیدی:

 

 مقدمه :-1

 و(1731)سیف الدینی  "گاه اصلی تمدن انسانی و  تبلور ذهنی و تکنو لوژیک بشر استشهر پای"

تبلور فضایی ایفای نقش انسان در محیط جغرافیایی است که به تناسب امکانات ؛بضاعت فر هنگی و سلیقه "

 فضا های شهری در شکل گیری نظام زیر "(1733) مظفری "های فردی شکل گر فته و تو سعه می پذیرد

شهر اسالمی ایرانی مکان تحقق تمدن بوده و "( 1731) دانش   "دنباشمی ساختی و ذهنی جامعه اثر بخش 

از نظر مفهومی منبعث از اصول دین مبین اسالم و در معنا دارای ارزش های پایدار مبتنی بر بینش عر فانی 

بوده و در هر یک از بازه های  ایرانی و در مصداق مبتنی بر و یژگیهای بستر طبیعی ؛ فر هنگی و تاریخی

زمانی متناسب با ویژگی ها و نیازمندیهای مراتب گو ناگون معنوی و مادی جوامع انسانی و با استفاده بهینه 

ورود "با )مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری کشور ( "از علوم و فناوری و مهندسی شکل می گیرد

به بعد سهم جمعیت افزایش یافته و تقر یبا همه  1313دهه  مدر نیزم رشد شهری فوق العاده بود که از

ساختار  ( و  باعث شدکه 1733)کاستلو "د کشورهای خاور میانه و شمال آ فریقا این را تجر به کرده ان

میادین و  ها ؛ بلوارها ؛احداث خیابان تغییرات دربافت سنتی و در شهرها دارای فرسایش تدریجیشکل 

کارکرد محله های قدیمی ازبین واز فعالیتهای بازار سنتی ,مسجد ,مدرسه به خیابانها  انتقال بخش عمده ای

 ؛نظام ساخت و"برود لذا شهر های دنیای اسالم با این نو گرایی دچار از هم گسیختگی و ناپیوستگی شد

اید دگر نیت کنونی را باز تولید می کند و نظریات در سبک زندگی براشکال  زندگی نامطلوب ناشی از مد

فرم فضایی پایدار به عنوان یک ضرورت اساسی در بر "به همین دلیل توجه به (1731)نوحی  "گون گردد

 "نامه های تو سعه شهری حاکی از اهمیت این مو ضوع در تقویت جنبه های اجتماعی و کالبدی شهر دارد

 فراخورواقعیتهای ه اند وبهراتجربه کردی مختلف های دوره خود حیات این شهرهادرطول(1731)حسین زاده 

 شهری ل وزوا فرسودگی وجودروندطبیعی؛ ودگرگونی شدند حیات،دچارتحول منظورادامه وبه زمان

دراثرگذرزمان ؛ کاهش منابع طبیعی؛ افزایش ترافیک و آلودگی زیست محیطی در اثر رشد جمعیت  و 

 باشرایط انطباق شهرهاراناگزیربه ...کالبدی،اجتماعی،اقتصادی ومعضالت پراکندگی نامعقول شهر ها مسائل

در واقع پدیده شهر گر یزی که در چند دهه اخیر شکل گرفته نشان دهنده واکنش  نماید    می متغیرحاکم

در این راستا رشد هوشمند ارائه شد انسان به محیط ساخته شده جدید معماران و شهر سازان بوده است 



 

 

بر نامه ریزی به کار گر فته شد و پاسخی برای پراکند گی در نظام  1331مفهوم رشد هوشمند در دهه 

که با استفاده از منابع مو جود ,افزایش خدمات شهری, توسعه محالت با کار بری های مختلط شهری بود 

 ایجاد امکانات حمل و نقل عمومی و طراحی یکپارچه در مقیاس انسانی روش پایداری برای شهر هاست

بیشتر تعلیمات اسالم به بهترین شکل "ضوابط شهر های اسالمی ایرانی می باشد  این نظریه بر مبنای همان

 برای ومطلوب ایمن زیستی محیط گیری وشکل ایجاد ؛(1731)ستاری  "در محیط شهری نمود پیدا می کند

 ارتباط برابردرشهرپایداروایجادفضاهایی که ازفرصتهای برخورداری درراستای شهروندان وفعالیت زندگی

نماید در  وتقویت شهرراحفظ وهویت ویکپارچگی برقرارنموده جدیدوقدیم فضاهای بین ومنسجم قیمنط

مکا  ناکارآمدی همراه شهری در حوزه مرکزی شهر به فرسوده بافتهای گستردگیکالن شهر معنوی مشهد،

تداوم منطقی  تغییرات کالبدی جدید در است روبروکرده متعددی بافتها،آنرابامسایل دراین مداخله نیسمهای

ما به دنبال الگویی جامع که لذابا گذشته نیست و اصول و ارزشهای اسالمی ایرانی فرامو ش شده است 

اصول و که بین متضمن توسعه پایدار هوشمند و جهانبینی دینی است می باشیم با توجه به همگرایی 

ر اسالمی ایرانی و رشد ارزشهای اسالمی و تو سعه پایدار وجود دارد سعی در تطبیق شاخصهای شه

 .مبانی توسعه پایدار اسالمی دست بیابیم   به  هوشمند هستیم تا بتوانیم
 

 هدف تحقیق:-2

معماری و شهر سازی و تطبیق آ ن با رشد هوشمند شناخت شاخصهایهدف اصلی از این نوشتار، 

 موجوددرقالب یلمسا . در این راستا به بررسی و ارزیابیدر حوزه مرکزی شهر مشهد  استاسالمی 

کالبدی و رشد شاخصهای رشد هوشمند با مولفه های اسالمی  فضایی کاربریها،دسترسیها،زیرساختهاوسازمان

 از جمله اهداف این مقاله می باشد.ارائه  پیشنهاداتی جهت آینده پرداخته شده است،  حوزهایرانی در این 

 پرسش های تحقیق:-3

 ؟ تطابق دارد اسالمی شاخص های  شهر ایرانی زان بابه چه می شهری رشد هوشمندشاخص های  -1

 ؟ستاسازگار  اسالمی ایرانیشهر شاخصهای  آیا وضعیت کنونی حوزه مرکزی مشهد با -2

 

 

 



 

 

 فرضیات تحقیق:-4

در شهر از طریق توجه به مو لفه های تحقیق حاضر بر این فرض کلی استوار است که شاخصهای پایداری 

این رو شنا خت و ارزش گذاری عامل های شکل دهنده آن، بر نامه ریزان و میسر است از   اسالمی ایرانی 

از مشکالت طراحان  را در رسیدن به طراحی فضای مطلوب یاری می دهد و با طراحی مناسب می توان 

 اصلی: لذا فر ضیه کالبدی؛ زیست محیطی؛ ......کاست 

 .تطابق دارد  ایرانی  میبسیاری از شاخصهای رشد هوشمند با شهر اسالبه نظر می رسد  -1

 حوزه مر کزی مشهد با شاخصهای اسالمی ایرانی سازگار نیست.وضعیت کنونی  به نظر می رسد  -2

 مفاهیم و مبانی نظری تحقیق-5

 شهریشاخصهای رشد هوشمند  5-1

الگوی رشد شهری در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی به صورت پراکنش شهری بود که سبب شده شهر "

 "(1733صورت افقی گسترش بیابند و پیا مد های  زیادی را برای شهرها بوجود اورده است )رهنما  ها به

زمانی که در اثر استفاده بی رویه از اتومبیل شخصی و تو سعه سیستم بزرگراهها و بسط فضا های شهری در 

نند اثر نامطلوب رشد گریز ناپذیر است اما برنامه ریزان می توا"((HESS2001 "آ مریکا رونق گرفت

مفهوم رشد هوشمند روش اصالحی برای پراکندگی بود "( Yeetal2005) "پراکنش افقی را کمتر کنند

ونقل عمومی و  واژه رشد هوشمند در فرهگ شهر سازی به عنوان توسعه پایدار و توسعه ای بر پایه حمل

رشد هوشمند در "((cowan2005 "کاهش اثرات سوء توسعه ها بر محیط زیست تعریف شده است

به عنوان بخشی از قانون حفظ واحد های همسایگی و رشد هوشمند شهری بکار گر فته  1333سال

رشد هوشمند به خلق الگو های کاربری اراضی قابل دسترس و بهبود فر صتهای  "(Daniels1997)"شد

 (Litman2005) "حمل و نقل خلق جوامع قابل زیست و کاهش هزینه های خدمات عمومی منجر شود

  است. ابزارمحور مفهوم یک هوشمند، رشد حقیقت، در

 

 



 

 

 اصول ده گانه رشد هوشمند5-1-1

 :ارائه شده که عبارتند از  آمریکا زیست محیط حفظ آژانس سوی از که ی گانه ده اصول

 مختلط های کاربری ایجاد -1

 فشرده های ساختمان طرّاحی حاصل مزایای بر تأکید-2

 مسکن انتخاب مختلف های گزینه آوردن فراهم-7

 رو پیاده دسترسی با هایی محلّه ایجاد-4

 ایجاد محیطهای جذاب با تاکید شدید بر مفهوم مکان -1

 حساس محیطی زیست نواحی و زیبا طبیعت کشاورزی، های زمین باز های فضا از حفاظت-3

 موجود جوامع جهت در توسعه تقویت-3

 ونقل حمل های گزینه از تنوعی آوردن فراهم-3

  بینی پیش قابل ی توسعه های گیری تصمیم-3

 توسعه  در مشارکت برای ذینفعان و جوامع تشویق-11

 زمین میکند؛کاربری محدود را پیرامونی ی به اعتقاد داون از موسسه بروکینز رشد هوشمند توسعه "همینطور

 می کاهش را شخصی وسایل با رسف کند؛ می تأکید مختلط بندی منطقه بر کند؛ می تشویق را باال تراکم با

 نوشاد، و )قربانی "کند می حمایت باز فضاهای دارد؛از توجه قدیمی مناطق تجدید و بازسازی بر دهد؛

 درون بافتی و توسعه مجدد "بر تأکید ی شهری، منطقه در هوشمند رشد ای منطقه راهکارهای(  1387

 روی پیاده خصوص به متنوع، نقل و حمل های ستمسی بردن باال و کاربریها اختالط ،افزایش موجود محالت

 متوسط افیک تر با متنوع دسترسی امکانات دارای مراکز ای حومه مناطق است ودر عمومی ونقل حمل و

اساس  بر شده ریزی برنامه توسعه های با یا و حومه در موجود جوامع ی توسعه طریق از مختلط وکاربرهای

 امکان بهبود اتکاو خود و مستقل حومه های مشوق روش ین ا .شوند می ایجاد هوشمند رشد شاخص های 

 شهر، هوشمند رشد استراتژی ترتیب بدینL itman.2005).") "است ناحیه ای سطح در سفر انتخاب

 از استفاده با شهری فضای محیطی کیفیت و کارایی هدف دو که است شهری رشد انعطافپذیر و پویا مدیریت

    Knaap&Hopkin 2001) "دارد نظر مد هماهنگ صورت به را مختلف ابزارهای
 

 مزایای اقتصادی ؛اجتماعی و زیست محیطی رشد هوشمند 5-1-2

 و هزینه خدمات که باعث کاهشاست  محیطی واقتصادی زیست ؛ اجتماعیدارای مزایای  هوشمند رشد

هزینه  کاهش؛باغات و کشاورزی اراضی از حفاظت و شهری گسترشهای محدودسازی؛ توسعه هزینه های

 با هایی محیط به که صنایعی از کارآمد؛حمایت نقل و حمل؛تجمع از ناشی جوییهای ؛صرفه حمل های



 

 

 محلی های فعالیت تمرکز نقل، و حمل های فرصت بهبود دارند و مزایای اجتماعی آن  وابستگی باال کیفیت

 از حفاظتو خانه سازی برای بهتر صتهایفر؛فعالتر محیط بیشترو امنیت زندگی، کیفیت ارتقای و محالت در

 وحش حیات و سبز فضاهای از حفاظتآن  محیطی ومزایای زیست تاریخی فرهنگی فرد به منحصر منابع

 گازهای و آالیندهها کلی کاهش؛ محیطی زیست ضایعات کاهش و عمومی نقل و حمل از استفاده افزایش؛

 برخی که ارد د آشکار ایای مز هوشمند رشد ی سعهتو رویکردهای همینطور  آب آلودگی کاهش؛گلخانهای

 ی توسعه ، باز فضاهای و ویژه سکونتگاههای از حفاظت ا، هو و آب کیفیت بهبود : "از عبارتند نها آ از

 پیاده تشویق به دسترسی قابلیت ها، کاربری اختالط محیطی، زیست حساس مناطق از حفاظت فشرده،

  "(Litman,2005 ).روی

 تراکم کم و پراکنده گسترش با مقابله برای جامع راهبردی عنوان به هوشمند رشد بیستم قرن آخر ی دهه در

 هوشمند رشد.شد گرفته کار به یافته توسعه کشورهای از بسیاری در و مطرح  شهرها پیرامونی مناطق

 و هوشمند درش جوامع .میکند مطرح را سواری دوچرخه و روی پیاده بر مبتنی و فشرده کاربری الگوهای

 از بیش اتصاالتی با هایی خیابان دنبال به جدید شهرسازی

 هوشمند رشد .د شو می تأکید ترافیک هی کاهند باریک های خیابان بر بیشتر که اند قدیمی های شبکه

 هدف، این به دستیابی برای و داند می مهم و ضروری را ای محله روابط ی توسعه برای اجتماعی برخورد

 ریزی برنامه و سازد می اعمال روی پیاده قابل های محیط ایجاد و روی پیاده روی بیشتر را ودخ  تأکید

 عنوان به شهری متوسط تراکم از پراکندگی با تقابل در فضایی

 فاصله کاهش با هوشمند رشد اهبردهای ر از یکی ان عنو به فشرده شهر. میکند استفاده بخش اطمینان ابزاری

 نیاز فیزیکی های

 استفاده ."میشود کاسته ها اتومبیل و نقل و حمل از ناشی هوای آلودگی از و یافته کاهش شهری ترددهای به

 شهری های توسعه و دستاندازی از ا ر شهرها امون پیر کشاورزی اضی ار شهری، درون های زمین از بهینه ی

 سبب را برابری که است عناصری و اجزا دربرگیرنده ی هوشمند رشد  ( 1383)عزیزی، "دارد می محفوظ

 خانو نفع به نهایتا   که گردد می نقل و حمل های فرصت وتنوع دسترسی قابلیت ایش افز باعث و شود می

 سبب ا ر رشد دکن می ایجاد توسعه و زیست محیط بین را تعادلی هوشمند رشد . است درآمد کم ارهای

 رشد راهبرد به توجه با .میکند حفاظت آب بعمنا و آسیب پذیر طبیعت و باز فضاهای از حالیکه در میشود

 شهری ریزی برنامه در مختلف اصول معماری شهری اسالمی ایرانی  ابعاد گرفتن نظر در هوشمنداسالمی با

 ی توسعه های روش رویکردهای ارتقای به تواند می کنونی شرایط در آن از وبهره برداری ما کشور

 بنماید. شایانی شهرکمک
 



 

 

 اسالمی ایرانی  یشهر عماری م شاخصهای5-2

ه ایدئولوژی نظام های حاکم بوده پدیده شهر است دهند یکی از فضاهای جغرافیایی که از دیر باز انعکاس

شهر ( 1737)رحیمی  "ین اسالم در تمامی جوانب می باشدد شهر اسالمی باز تابی از اندیشه های متعالی"

برای خود  ل و تصرف فضا بر مبنای عقیده است ونمود اشغا بر پایه جهان بینی ساخته می شود و عالی ترین

یه و ساکنان یک منطقه دهنده هویت ؛اعتفادات مرم یک ناح نشان "چشم انداز ویژه ای خلق می کند که

عامل مسلط دین اسالم و "؛( شهری که بر اساس فر هنگ اسالم ساخته شده است 1737خلو  )قره "است

)ایازی "اجتماعی و کالبدی شهر بر اساس این عامل نظام و هویت می یابند تمام شاخصها و عناصر زندگی 

یک قانون  و در واقع جهان بینی اسالمی روشی برای زندگی با آرمانهای واالی اجتماعی است در"(1733

مر تبه؛  14واژه المدینه (  Hammadan 1984) "قانون طبیعی که انسان را به خدا پیوند می دهد ؛مذهبی 

مر تبه در قر آن کریم  آمده است اسالم در ماهیت خود دین شهری محسوب می شود ؛ شهر  1و البالد بلد 

اسالمی دارای شش مو لفه توحید؛ حرمت و امنیت ؛ حیات و زندگی ؛کسب و کار و روزی حالل ؛ تفکر 

وی مدنی ؛ عمران و آبادی وپاکیزگی و خصلت آن اصل خدا محوری  ؛ استقالل و تسا اندیشه و آزادی؛

حاکمیت انسان بر سرنوشت خود همینطور برابری ؛ عدالت ؛ مساوات و تعریف و تنظیم روابط اجتماعی 

در شکل  در چار چوب جهان بینی  فقه واجتهاد ؛سنت ؛ احادیث قدسیبا توجه به قران کریم ؛ و اینها است 

 .دهی محیط موثرند

یاسی،مذهبی دارای مولفه هاو مفاهیم عمیق و منحصر ایران تحت شرایط اقلیمی، فرهنگی، سشهری معماری 

عوامل و پدیده های گوناگون طبیعی و  بفردی است که از پایداری این الگوها در گذر زمان خبر می دهد

د که پدیده های محیطی و خصوصیات کارکردی و جنبه های زیبایی ننقش دار آنمصنوعی در شکل دهی 

هستند و اعتقادات و باورها، سنتها، الگو های رفتاری، تکنو  آنیابی  شناسی از دیگر عوامل موثر در شکل

به سبک و سیاق  ؛آب ؛نورکه جوالنگاه حضور طبیعت شهری  معماری. موثر است ..بر آنلوژی، دانش و

، خاص خود است و پدید آورنده الگوهای بی نظیر پیوند و در هم تنیدگی و یگانگی معماری و شهر است

که مجموعه این  ؛ثیرات ساختاری و شکلی را و جنبه های معنوی و مفهومی را پدید می آوردندی که تا پیو

همینطور  "؛عناصر نمایانگر هویت و در مفهوم کلی نشان دهنده شاخص های فرهنگی این سرزمین است

ده مردم واری که در آ ن مقیاس انسانی به نحو مطلوب رعایت ش "پنج اصل را رعایت می کردند که شامل

باید زندگی انسان ایرانی و نیازهای او را درعرصه های گو ناگون کامال می  شهر؛باشد و برای آن معمار

شناخت ؛پس بنایی مردم وار است که درون آن متنا سب باشد و در مقیاس فراتر از خانه هم به پیوند خانه 

از حس سنتی و دینی از مکان بوده  درون گرایی منتج" (1734)پیرنیا, "ها و نیاز های انسان ها توجه داشت

حفظ حجاب و "(.1337)اردالن،  "است مکان فیزیکی یک مسلمان در ار تباط تنگاتنگ با وی بوده است



 

 

محرمیت تعریفی از درون گرایی بوده است ؛خود بسندگی یعنی مواد و مصالح را از نز دیکترین محل بدست 

دند همینطورپرهیز از بیهودگی که معماران بعد از اسالم می آوردند وبه آنچه در دسترس بود بسنده می کر

می کوشیدند که آنچه را بایسته بود به بهترین نحو انجام دهند و در بناها نه کار بیهوده انجام دهند و نه چیز 

به کار هایی گفته می شد که  نیارش یعنی آنچه بنا را نگه می دارد (و1734)پیر نیا,  " بیهوده به کار برند

( که شامل استاتیک ؛مصالح شناسی و فن 1731)قلمسیاه,  "رای ایستایی و پایداری بنا انجام می گیرد ب"

 بناجهت قرار گیری "ساختمان می باشد؛ عالوه بر مواردی که گذشت، از مسائل مهم مربوط به شهر سازی 

زمین است، پنام به  یا رون است که مربوط به اقلیم تابش آفتاب و وزش باد و مکان قرار گیری و جنس

( 1731)معماریان, "پیمون )مقیاس( که تمامی عناصر بر اساس آن تنظیم می شده است  ؛معنای عایق 

( 1733)توسلی,  "انسان مهمترین رکن فضا محسوب می شود و فضا باید برای استفاده مقیاس انسانی بیابد"

نسان های ایرانی بوده است. ، اندازه خانه ها در تمامی این اندازه ها بر اساس مقیاس انسانی و اندازه های ا

سر در که اکثر خانه ها دارای سردر یا درگاه بوده اند وسه پیمون بزرگ، کوچک و خرده پیمون بوده است. 

رعایت حریم عرصه  و برای است و سکو های کناری پا خوره در دو طر ف داشته اند دارای تو رفتگی بوده 

در طراحی و دید به فضای باز طبیعت و دید بوده است  عمومی از خصوصی خصوصی و جدا کردن عر صه

 به آ سمان، سادگی، تنوع سلسله مراتب، نظم، مقیاس انسانی، آب، تعادل وتوا زن، تقارن، تکرار،  تناسب

اسالمی ایرانی در بستر زمان شهری همه از اصول دستوری طراحی و شاخص هایی که بیان کننده معماری 

و محیط بایستی او را به این اصول و ارزشها متذکر شده و وی را به سمت اهداف الهی هدایت د.بوده ان

 عمل می نماید.  به عنوان زمینه و بستر رشد و تعالی نموده و

 عناصر اصلی در شهر ها 5-2-1

شهر اسالمی مجمو عه ای از مناطق و محالت متجانس و همگن است و عدم تفکیک طبقات ":  محله

اعی از خصیصه های بارز محالت شهر اسالمی است و فقیر و غنی در یک محله در کنار یکدیگرند اجتم

اجزاء محله منازل مسکونی ؛کوچه ها ؛تاسیسات عمومی مرکز محله نظیر مسجد "( 1733)خیر آ بادی "

مایت ( از طرف دیگر همکاری و تعاون بین افراد یک محله و ح1714)اشرف  "وبازارچه تشکیل می دهند

اجتماعی و اقتصادی آنان تامین امنیت اجتماعی می کند فعالیت محله در سه بخش اقتصادی اجتماعی 

فرهنگی است در بخش اقتصادی فعالیت بازارچه که تولیدات مختلفی در محله انجام می گیرد و مشتریانی 

یق شورا و پرداختن به از خارج محله را نیز جذب می کند و در بخش اجتماعی مشارکت افراد محله از طر

مسائل آ مو زشی ؛مدرسه سازی ؛کنترل مسائل اجتماعی و تعاون بین محله ای است و در بخش فر هنگی 

وجود مساجد؛تکایا و حسینه و فعالیتهای فر هنگی....ساختار  محله در اکثر شهر های ایران اسالمی واحد 

لب محالت درونگرا بوده اند و مو جب پیوند غا "اجتماعی و عملکردی و نیاز ساکنین را بر طرف نموده



 

 

(نقطه ثقل محله شامل بازارچه ؛مسجد ؛حمام که در 1731)انصاری "درون محله و بیرون محله بوده است 

کنار یکدیگر آ مده و در میان محله استقرار داشته محل تقاطع راههای اصلی بوده و دارابودن بهترین 

هر شبکه راههای محله تا آ خرین واحد مسکونی محله را در بر می دسترسی ها به راهها و مراکز اصلی ش

گیرد و شامل گذر گاههای فرعی و کو چه های اصلی و فرعی به لحاظ عملکردی  گذر اصلی از میان محله 

 عبور کرده و راههای محله ای را بسط می دهد .

 شهر در دوره اسالمی است دولت اسالمی برای اولین با ر در مسجد که یکی از مشخصات اصلی :مسجد

را بر عهده داشته  دمسجد تعین کننده الگوی کلی هویت و نقش کلیدی در این فراین "بد وبوجود  می آ

در قلب شهر واقع شده و بازار آن را احاطه کرده است در طراحی مساجد تضاد  (1732)سلطان زاده  "است

 مساجد "ارد ودی پیوسته وجود جامعه اسالمی پیوندمیان مسجد و  میان فضای درون و بیرون از بین رفته و

ر و در وازه هایی است که از دو یا سه طرف ارتباط مردم محالت را با مر کز شهر و بازار تسهیل دارای  د

اند مثل امروزه در شهر های اسالمی چهره و نمایی خاص به شهر ها بخشیده  (1731)عرفان "می نماید

اصفهان ....که با طرح معماری و مناره و گنبد نقش ویژه ای در سیمای شهر ها امام  مسجد جامع یزد ؛مسجد

 دارند

از ویژگیهای منحصر به فرد است که در کنار مساجد و جنبه مذهبی آ نها یکی از عوامل تعیین  "مدارس:

احداث می ( و در جوار بدنه بازار و راسته های اصلی شهر 1737)نظریان  "کننده مو قعیت آنها در شهر بود

شود و در واقع مسجد و مدرسه ترکیب شدند مثل مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان و مسجد و مدرسه 

  .چهار باغ اصفهان

(دارای پایدارترین 1731)معماریان,  "می باشد خانه یکی از مباحث مهم در معماری اسالمی ایرانی " :خانه 

لی و گشادگی روحی انسان مسلمان و احساس باعث تعا"تاثیر محیط فیزیکی و فضای فرهنگی است و 

نیز به آن اشاره شد ه و خداوند  31که در سوره نحل آیه (1731)فیاض  "امنیت جسمی و روحی اوست

در  بار در قران آمده است و  11واژه مسکن "خانه هایتان را جایگاه آ رامش و سکون قرار داده است 

این محالت زیبا "وجه به میزان در امد مشخص نمی شده و شهرهای اسالمی هیچ نشانه ای از خانه  با ت

خانه های ساده متوالی و متحد الشکل بود در صورتی که هم اکنون منطقه بندی جدید شهری کامال قابل 

 (   1733)بمات  "تشخیص بوده و شکاف طبقاتی را تر سیم می نماید

اجزاء شهر و نقش بسزایی را در رشد و تو سعه واژه وازار در فارسی میانه آمده است و از مهمترین :بازار

به "شهر ها داشته اند دارای شکلی بسیار ساده و در تحول به پیچیدگی فضایی و انتظام کامل دست یافته و 

عنوان ستون فقرات شهر دوره اسالمی بوده بازار شاهراه حیاتی و عناصر مهم شهری را در خود جای می 

( 1737)نظریان   "دی و اجتماعی داشته و با مراکز مهم ارتباط داشته استو کار کردهای اقتصا داده است



 

 

و عطر کتابفروشان  در خارج از مسجد قرار داشته و از آنجا فعالیتهای اقتصادی عرضه می شده اقالم شمع"

( بازار پدیده شهری و در بیشتر شهر های اسالمی به صورت هسته مرکزی در 1733) شفقی "و صحافان و..

در بازار ایران همه چیز به صورت زنجیره بوده ه شهری بوده مثل بازار اراک ؛ بازار اصفهان ؛ بازار تبریز پهن

و کاربری ترکیبی به صورت افقی بوده است ومحیط تنظیم کننده روابط اجتماعی و زمینه ایجاد تعامالت 

که یکی از ( 117آل عمران آیه و توجه به اصول وحدت )اجتماعی با توجه به جایگاهی که اسالم برای ان 

همکاری و مشارکت )مائده   اصول حیات اجتماعی پایدار است که مبانی تفکر و فرهنگ اسالمی می باشد ؛

در اجراء برنامه های شهری باعث ارتقاءکیفیت زندگی  و محیطی پایدار که عالوه بر زندگی مردم   (2آیه 

ا وقف انجام میشده ولی امروزه این نهاد دینی وقف که بشدت مشارکت ب"امروز برای آ یندگان نیز می باشد 

نامتمرکز و محلی بود از یک طرف دستخوش نزول شده و از طرف دیگر به شکل یک وزارتخانه دولتی د ر 

 (1733)امیر احمدی "آمد

ست و باغ ایرانی  و باغ اسالمی که هر دو بر اساس آیات قرآنی می باشد که تشبیه باغ به بهشت  ا باغ:

عناصر باغ کوشکها ؛در ختان سبز ؛ آب جاری ؛حوض ها و فواره ها ؛گل ها و به غرفه های بهشتی )سوره 

( 23( در ختان و سایه ها )سوره رعد آیه 17( دیوار و در های بهشت )سوره حدید آیه  21زمر آیه 

در واقع پر معنا ترین نماد و  "( و این الگوی قانون مند اسال می است  1حوضهای بهشتی )سوره کو ثر آیه 

 (  1333) شیمل  "در استفاده حسن الهی است

باغ ایرانی از بهترین الگو هایی است  که تعامل انسان با طبیعت را دارا است و نیاز جسمی و روحی انسان   

ردی و امروز می باشد  تر کیب هو شمندانه آب و گیاه و استفاده از مبانی و مفاهیم دینی رویکردهای کار ک

)چگینی,  "واژه باغ در فارسی میانه نو به کار رفته است"زیبایی شناختی که پایداری را بدنبال داشته است .

( باغ ایرانی 1737)براتی "همچنین ریشه آسمانی و مقدس دارد به مفهوم تقسیم شده به چند بخش"( 1731

م و معاصر؛ آفرینشی جدید یافته است و با توجه به پارادایم های  فر هنگی هر دوره؛ قبل و بعد از اسال

باغ ایرانی مبنای شکل گیری "دارای چند کار کرد بوده و در دوران اسالمی مبنای باغسازی جهان اسالم شد 

در "در جهان بینی اسالمی رابطه با طبیعت پیوندی مقدس است و "(Dickie , 1968) "باغ اسالمی است

است ومعماران مسلمان با عنایت به تو صیفات قرآن کریم باغهایی را واقع باغ تمثیلی از باغ بهشت قر آنی 

باغ ایرانی پاسخ به نیاز است  "( 1733) انصاری ,"در این جهان فنا پذیر ساختند که تمثیلی از بهشت است 

جایی که "جایی برای تعا مالت اجتماعی "(  1734)ابولقاسمی, "و اثری چند  منظوره و پر عملکردی است

(باغ  1333)استروناخ ,"اهد در آن بنشیند با دوستان خود گفتگو کنند و بارش باران بهاری را ببیند می خو

طرح باغ ایرانی پایه و اساس طرح "لذا  است ایرانی اسال میتصویری فراگیر دارد و معرف هویت و فرهنگ 



 

 

( و باغ 1734) میر فندرسکی, "شهر ها از گذشته بوده و  می توان از سویی باغ را شهر و شهر را باغ نامید 

 به عنوان پیش آ یند شهر بوده است 

میدان عرصه نمایش است برای زندگی یک شهر که از حرکت و کو شش تالش برای زندگی و " میدان :

و یکی از عناصر ( و به عنوان یک فضای شهری 1733)ابراهیمی "سر زندگی شهر وندان خبر می دهد 

می باشد  مثل میدان کهنه اصفهان که دهانه آن به بازار اصلی باز می شد و 3و1اصلی کالبد شهر در قرن 

راههای منشعب از دروازه "بعدها دارای عملکر دهای متفاوت تجاری ؛فر هنگی ؛ورزشی ؛ مذهبی ؛اداری .. 

 ( 1734)برومند  "ها می بایست به بازار بر سند و نقش اتصال آنها را میدان بر قرار می کند

محدود بودن راههای دسترسی به رعایت اصل ایمنی کوچه های تنگ و باریک به عنوان "  ابر :شبکه مع

 شریانهای گذر گاهی در سطح محله ها ؛ پر هیز از خیابانهای وسیع ؛ احداث گذ رگاههای مسقف و عرض

 "و کیفیت راههای درون شهری با جایگاه و عملکردشان در بدنه شهری ارتباط مستقیم داشت

وجود سلسله مراتب در شبکه ارتباطی و معابر این شبکه ارتیاطی را چه در فضای بیرون "( 1733مایی)رهن

محله ای و چه در داخل بافت پیچیده محالت در فضای خصوصی؛ نیمه خصوصی و فضای نیمه عمومی  

 (1737)دهقانی  "گذرگاههای اصلی و بازارها و فضای عمومی مساجد و میدانها تقسیم کرد

یگر عناصر شهری حمام در نواحی مرکزی هر بخش محالت  ؛آب انبارها در قلب محالت کاروانسراها از د

است در پشت راسته اصلی  فضا های یا سرها از مهمترین فضای معماری طراحی شده در بازارهابوده 

خانه ؛کتابخانه  درونگرا و در دوطبقه که در فضای پایین مغازه و طبقه باال دفتر اداری بود ؛ همینطور رصد

؛حسینیه ؛تکایا وموسسات خیریه نیز وجود داشته است  .بنابراین شهر اسالمی دارای هویت فضایی فر هنگی 

ری بین عناصر و فضای مصنوع شهری و مناسبات فردی انوعی ارتباط ذاتی ؛کلی ساخت"و تاریخی است و 

ساختار شهر اسالمی نتیجه گسست  ( امروزه بحران و ناهماهنگی در1733)تقدیسی "و اجتماعی است 

فرهنگی با استفاده از مو لفه های غیر بومی می باشد راهبرد اصلی تداوم پاالیش شده و تجریدی معماری 

دستور شهری اسالمی است که در جهت پیوند مجدد هویت و فرهنگ به احیاء مو لفه های نوین بپردازیم 

ی بایستی مد نظر قرار بگیرد کالبد و فضا و محیط رنگ و بوی العملهایی باید به هنگام طراحی و برنامه ریز

اهم اینها در مورد اصالح زمین ؛اجتناب از بیهودگی ؛پرهیز از اسراف ؛رعایت "هویت اسالمی بیابند 

بندی و  لذا آیات قران باید طبقه است تناسبات ؛توجه به سادگی ؛مشارکت و ملحوظ داشتن کرامت انسان

و ( پس شهر اسالمی منحصر به کالبد یا  زمان خاصی نیست 1734)نقی زاده  "وندش شناسایی و فهرست

سوره مبارکه  112اوصاف شهر مطلوب در آیه م بر شهر بر کالبد تاثیر دارد باورها و اعتقادات و فرهنگ حاک

مبانی تفکر فرهنگ  است و ی مختلف اصل مهم در توسعه پایداراکه در فضا هنحل عبارتند از امنیت 

؛اطمینان ؛فراوانی رزق و زراعت و.. همینطور پایداری به معنای حفظ طبیعت و طراحی اسالمی می باشد 



 

 

یکی دیگر از  .ساختار شهر برای افقهای ایند ه و نسلهای بعدی یکی از مهمترین اصول اسالمی است

اذیت را برای توجه به طراحی که کمترین  ومطلوبیتها  رعایت اجرای عملکردهای حقوقی در بافت شهر

حضرت امام صادق )ع( مخاطب را به نظم مو جود در عالم توجه می دهند و  ؛همسایگان در بر داشته باشد 

لذا طراحان معماری شهری را ملزم به رعایت مطلوبیت نظم هندسی و احداث بنا های متقارن و منظم که 

در دسترس بودن خانه که )یکی  باعث سهولت محوری در ارکان و عناصر شهری است مثل سهولت محور و

و در دسترس بودن بازار ؛راههای مواصالتی برای ایجاد تسهیالت الزم برای روان  از اجزاء رشد هوشمند (

شدن ترافیک و مطلویتهای مدیریت انرژی که در متون دینی تاکید فراوان به استفاده بجا و مناسب از منابع 

زی و مطلوبیت انرژی در ساخت ابنیه شهر همینطور توجه به انرژی و عدم اسراف در معماری و شهر سا

؛اصل عدالت و برابری در بر خو رداری از امکانات جهت باد و مدیریت آن مهندسی مدیریت منابع طبیعی 

 ؛ سازگاری با محیط زیست وطبیعی و توجه به مسائل اقلیمی در طراحی شهری برای همه اهالی محله

شهری به عنوان یکی از مطلوبیتهای عام شهر سازی مورد توجه قرار گرفته و در فضای سبز پیرامون بناهای 

توجه به طبیعت و الهام از عالم وجود یکی از منابع . (433اسالم دارای مطلوبیت ویژه است )نهج البالغه 

شناسایی اصول و مبانی توسعه پایدار است که قابلیت بهره گیری در شهرسازی و شکل دادن به محیط 

لیم اسالمی را می توان یکی از زمینه های پایه گذاری نظریه توسعه پایداردر جهت کمال اصنوع است تعم

سایر جنبه های  اقتصادی بوده و بعد بهجویی جهان هستی  دانست این واژه اول برای توسعه مادی و 

و منابع در دسترس و اجتماعی نیز استفاده شد . جامعه اسالمی در راستای توسعه پایدار گام برمی دارد 

با هیچگونه اسرافی انجام نمی شود حفاظت از منابع تجدید ناپذیر و بهره گیری از منابع تجدید پذیر و 

و طرحهای رشد هوشمند مطابق نیاز و مختصات آنها تهیه و اجراشود توجه به  توجه به اقلیم منطقه برنامه 

 .ر و عناصر شهر بررسی و ارزیابی و اصالح شودکلیت و جامعیت محیط و شهر و تاثیر اجزاء با یکدیگ
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شهر اسالمی شهر فشرده است و فشردگی فضای شهری می تواند مصرف  بهره گیری از طراحی فشرده :

بان و دوری از انرژی حمل ونقل وآب را به حداقل برساند و خاص شهر های اسالمی حداقل اندازه خیا

اسراف و حداقل نیاز و کاهش اندازه قطعات است شهر فشرده پایدارترین فرم و اهداف توسعه پایدار در 

افزایش  فشردگی شهری متجلی است در بیشتر مطالعات مزایا فشردگی را قابلیت دسترسی بهتر به تسهیالت؛

و زیست محیطی عنوان می کنند و  عدم گسترش افقی و مصون ماندن اراضی کشاورزی جذابیت اقتصادی؛

رشد هو شمند شهری برای جلوگیری از گسترش پراکنده تاکید بر فشردگی و رشد در مرکز شهر تاکید دارد 

 . 



 

 

در شهر اسالمی ایرانی اندازه مسکن متفاوت بوده است و در یک محله  ایجاد طیفی از گزینه های مسکن :

ک صفه و جهار صفه و اصل هم پیوندی واحد های مسکونی و.. و ی 43*43و  72*72پیمون های متفاوت 

که در نتیجه رعایت اصول نظم و پیمون بوده است . در شهر و محله ها هیچ نشانه ای از طبقات در آمدی 

مشخص نبوده و در تمام سطوح درآمدی در کنار هم بوده اند در رشد هوشمند نیز بر تر کیب ساختمانهای 

ای و غیر یارانه ای در کنار هم تاکید شده  ساختمان یارانه "ری در کنار هم وتک خانواری و چند خانوا

تهیه طیفی از گزینه های مسکن به همه خانوارها اجازه می دهد تا جایگاهشان را "( و 1731)مولوی"است

 ) (SGN2002 "در جامعه رشد هوشمند پیدا کنند

رسه سراها .... در کنار هم و به صورت  زنجیره و در شهر اسالمی کابری بازار مسجد مد کاربری تر کیبی :

ستون فقرات شهر  و با قابلیت دسترسی پیاده از محالت امکان پذیر بوده است رشد هوشمند نیز با کنار هم 

قرار دادن کاربری ها به صورت افق و عمودی  و گزینه  ههای رفت آمدی دوچرخه و پیاده روی حمایت 

 مردم تنوع و امنیت و افزایش فعالیت اقتصادی می گردد .می کند که باعث جذب بیشتر 

بخش مسکونی شهر اسالمی محله بوده که ساختار ویژهای  ساخت همسایگی های قابل دسترس پیاده :

داشته و دارای اجزاء اصلی و فرعی بوده منازل مسکونی متنوع, کوچه ها ؛ مرکز محله شامل مسجد ؛ 

ه و در آن اصل پیوستگی ارتباط فضاهای شهر در مر کز محالت بازارچه و... دارای دسترسی پیاد

گذرگاههای اصلی و خیابان که جزئی از ساخت فضایی شهر است که نیاز ساکنان را برطرف می کرد و 

(  و مسئو لیت فرد در قبال خانواده ؛جامعه و  73) سوره نساء آیه  "تاکید بر حقوق همسایگان داشته است"

رشد هو شمند مکانهایی برای "ه و در چهار چوب کالبدی شهر نمایان می شده است در خداوند مد نظر بود

 Smart Growtth "زند گی کار و یادگیری ؛عبادت و بازی گویند که به عنوان جزء کلیدی است 

( و در واقع در آن معنای مکانی آن ذکر شده است و همینطور با استراتژی رشد هوشمند ایجاد (2005

 Smartاتر که تاکید به قرار دادن کار بری ها ی سازگار مثل مدرسه مغازه ها و امکانات تفریح . جوامع کار

Growtth 2005). کامال مطابقت دارد) 

:شهر اسالمی براساس استاندارد مقیاس انسانی  ایجاد محیطهای جذاب با تا کید شدید برمفهوم مکان

ها منحصر به فردی می باشدکه دلبستگی و حس شهری در طراحی و دارای معماری های زیبا نمادها ونشانه 

هر بیننده ای را در طول زمان های متفاوت بوجود می آورد  و نشان دهنده فر هنگ مردم آن می باشد مثل 

میدان نقش جهان و وجود کاخ عالی قاپو و مسجد شیخ لطف اهلل و..... رشد هو شمند نیز جوامع را تشویق 

ساز و در پاسخ به ارزشهای زیبایی معماری تالش می کند جوامعی جذاب بو جود به استاندارد ساخت و 

این سا ختمانها سر زندگی اقتصادی و ارزشهایشان در طول  "بیاورد تا حس همسایگی شهری بوجود اورد

( و با ایجاد جوامع SGN2002) "زمان حفظ می نماید تا بتواند آن را خانه ای برای نسل آینده بدانند



 

 

( در رشد هوشمند کامال مطابقت دارد بعد 1733با مشخصه پرورشی و احساس قوی مکانی)رهنما جذاب

رشد هوشمند در شهر اسالمی ایرانی تر کیب شده یعنی کاربری تر کیبی با ایجاد حس مکان ترکیب و طراح 

و کو جه شهری جو هره اصلی فضای بسیار زنده شهری را در تباین فضایی ناظر در چهار سوق و بازار 

 باریک و احساس مجذدب کننده ای د ارد 

: باغ اسالمی  ایرانی حفظ فضای باز ؛زمینهای کشاورزی ؛زیبایی طبیعی و نواحی بحران زیست محیطی

پدیده ای فر هنگی؛ تاریخی ؛ کالبدی می باشد که در آن نظام مشخص طراحی ادغام و یک محیط مطلوب 

باغ عالوه  .(1713)پیر نیا  "نی پیوند فرخنده زیبایی و سودمندی استدر واقع باغ ایرا"را بوجود می آورد 

و در واقع باغ "بر ویژگیهای کالبدی در ایجاد حس آ رامش در انسان و دعوت به تامل و اندیشه بوده است 

ایرانی کنش بین شکل و سطح است و فضایی پاک غرق آرامش و خالی از هر تنش و محیطی تفکر انگیز 

این باغ پیوند دهنده محیط مصنوع وطبیعت است معیارهای آن عبارتند از  .( 1737)اردالن,"ردپدید می آو

وسعت ؛کارکرد؛مشخصات کالبدی زمین؛ اقلیم و دوره ای که در آن قرار داشته است و طراحی باغ دارای 

استقرار  ؛ آب و کالبد باغ از سه نظام   "اصول سلسله مراتب ؛ تقارن؛ مر کزیت ؛ ریتم می باشند در واقع

( این نظامها بر اساس ویژگیهای اقلیمی 1733)تجلی حکمت در باغ ایرانی,"کاشت را شامل می شود

؛الگوهای ریاضی ؛استفاده از انرژی خورشید و پایداری می باشد. باغ ایرانی دارای وحدت درونی است و با 

ر ها جایی عینی پدید می آورد این باغها آشفتگی بیرونی در تضاد است غنای معماری و فراوانی رنگها و عط

در محالت قدیمی ار زشهای اجتماعی و اخالقی را به دنبال داشته در صورتیکه محالت هم اکنون فاقد آن 

است در حال حاضر  با ورود اتو مبیل و وسائل نقلیه بافت قدیمی شهر ها بهم ریخته است و این عناصر و 

رگونی بنیادی در شکل و بافت محله ؛کم شدن فضای مفید مسکونی دگ"ارزشهای دگرگون شده در محالت 

و فضای سبز ؛تغییر شکل شبکه ار تباطی ؛تغییر شکل و گسترش فعالیتهای محله ای ؛از بین رفتن حجاب 

(  را بوجود 1737)صمدی, "مسکونی ؛کم رنگ شدن روابط اجتماعی ؛کم رنگ شدن ارزشهای فر هنگی

ی اثری هنری و چند منظوره است ساحتی مقدس دارد و دارای تناسبات ؛محرمیت آورده است این باغها دارا

؛کارایی و صرفه جویی و مجهز به پایداری است .عملکرد اکو لو ژیکی آن نقش بسیار مهمی در کاهش 

آلودگی های دیداری و شنیداری و هوا داشته و باعث افزایش سالمت محیطی و زندگی  ؛مطلوبیت مسیر 

رشد هو شمند فضای باز را  به معنای نواحی ."و جذب مردم برای پیاده روی را دارا می باشدهای پیاده 

طبیعی در مکانهای مجاور که فضای جامعه را تامین می کند و زیستگاههای گیاهان ؛حیوانات ومکانهای 

مالی ایجاد  تفرج بکار می برد که باعث ترقی کیفیت زندگی جوامع و هدایت رشد می گردد و دارای مزایای

در آمد های توریستی و کاهش دارایی مالیات می گرد و برای کنترل باد ؛ پاالیش آشغالها و آالینده های 

 (1733) رهنما  "شیمیایی.....



 

 

یکی از مهمترین راههای ایجاد شهر پایدار ؛متکی بودن  تشویق همکاری های قوی جامعه ای یا مشارکت :

ردم و بهره گیری بالقوه و بالفعل آن است مشارکت در دین اسالم بسیار طرحها و بر نامه ها به حمایت م

سفارش شده در شهر اسالمی ایرانی مشارکت با وقف انجام می شده  و در واقع مشارکتی پایدار و مهمترین  

و تصمیم "وسیله روشها و رویه های همکاری و همیاری مردم بوده  که برای نسل آینده نیز باقی می مانده ؛

)جلیط  "گیری اجرای امور در سطح محله ای و مشارکت مردم از اهمیت بسزایی بر خورار بوده است

رشد هوشمند تاکید می کندنیاز های هر جامعه و بر نامه هایی که آنها بیان می کند از طریق مردمی  (1732

اندبه تفکیک سریع تقویت همکاری های جامعه ای می تو "که در آن زندگی و کار می کنند تعریف می شود

تر خالق تر نتایج تو سعه بیانجامد و سیاستهای توسعه رشد هوشمند بدون سر مایه گذاری های قوی شهر 

 ( 1733)رهنما "وندان قدرتمند نخواهد بود
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حول است و همواره خود را با شهر اسالمی به طور خاص فزاینده  و در حال ت کیفیت زندگی جامعه :

امکانات در دسترس با شرایط زمان ویژگیهای مکان با نیاز های اهل خود و به استناد مفاهیم و اصول 

در آن جوامع مکانهایی را می سازند که شرایط مو  "اسالمی وفق می دهد و این تطابق با رشد هوشمند که

 ( SGN2002)"جود در آن دلخواه مردم می باشد

: با معرفی اصول معماری شهری اسالمی ایرانی خود بسندگی ؛پیمون ؛درونگرایی و در آن توجه به ی طراح

رون اقلیم ؛جهت باد ؛فضای سبز و آبنما ؛بادگیر ..... می شده و با عث کیفیت تلطیف هوای داخل ؛استفاده 

احد محله و مطابق با ساختمان از مصالح بومی ؛ صر فه جویی منابع و انرژی ؛ کار بریهای  در کنار هم در و

سبز ؛کارایی انرژی و باعث سالمتی ؛کاربرد مصالح ساختمان سازی همراه با کاربری تر کیبی ؛همسایگی ها ؛ 

بازنده سازی مراکز شهری ؛دسترسی پیاده ،تراکم باال و رشد هوشمند و معماری اسالمی ایرانی مزایای 

 محیطی اقتصادی اجتماعی را فراهم می کند 

بسیاری از چالشهای فعلی زیست محیطی ؛آلودگی آب و هوا ؛گرم شدن زمین ؛.....و استفاده بال  محیط:

جهت تا حدی به دلیل پراکنشی است که در ساخت واحد های همسایگی هاو جوامع نواحی به مترو پل به 

پیاده اثر مثبتی بر کار رفته است  در معماری اسالمی ایرانی تاکید بر ایجاد فضای سبز؛فشردگی؛دسترسی 

کیفیت هوا می گذارد عدم وجود فضای باز بر محیط فشار وارد می سازد و توسعه هوشمند اسالمی با حفظ 

فضای سبز و باز سالمتی را در محیط بوجود می آورد .خیابانهای عریض و فقدان پیاده رو افزایش وسائل 

 لودگی هوا و ..... می انجامد نقلیه را حتی د ر سفر های کوتاه به همراه دارد که به آ

عامل تعیین دسترسی خانوارها به حمل و نقل ؛خدمات آمو زشی ؛مصرف انرژی و... بوده است مسکن :

دامنه وسیع گزینه های مسکن هزینه های محیطی را کاهش داده و تعادل شغل و مسکن در همسایگی ها 



 

 

جهت خانه ها طیف گزینه های مساحت مسکن دارد شهر فشرده اسالمی ایرانی در طراحی معماری اسالمی 

در محالت ؛صر فه جویی در مصالح و منابع و نزدیکی کار بری تجاری و آمو زشی ؛مذهبی در آن می 

رشد هوشمند  و افزایش دسترسی به "پردازد که متناسب کردن کار یری اراضی و حمل و نقل می شده و 

ط جاده ای و امکانات جاده ای در کو تاه مدت خدمات حمل و نقل با کیفیت باال ؛افزایش ارتبا

SGN2002)" با توجه به تطابق شاخصهای رشد هوشمند و اسالمی می بینیم طراحی فیزیکی منطقه )

شهری سعی در بروز کردن اصول سنتی شهر سازی اسالمی با اقتصادهای نوین و سبک زندگی است لذا من 

هویتی بنیادین است شهر اسالمی صورتی ذهنی و مفهومی آن را رشد هوشمند اسالمی می نامم که دارای 

یگانه است که مبانی و ارکان و الگو و صفات آن از کالم الهی قابل دریافت و تدوین است اجزاء یک شهر 

اسالمی به صورت یک زنجیره به هم متصل و با اطراف هما هنگی دارد اصول کالمی شهر ها بر اساس 

مراتب ؛محرمیت؛نظم ؛وحدت؛درون گرایی ..... مسلمانان را در د ورانهای دستو رات اسالمی اصل سلسله 

متفاوت در متجلی ساختن آن تالش کرده اند و اگر  امروز ما نظریه شهر اسالمی ایرانی نداریم برای اینکه 

که طراح و برنامه ریز و مدیران ما در فضای جهان بینی تو حیدی اندیشه نمی کنند و لذا کالبد نوین شهر 

باید جلوه گاه و بیانگر ارزشهای تعالیم اسالمی و منبعث از صفات الهی باشد وجود ندارد امروز فقر الگوی 

مناسب برای توسعه شهری برای زندگی امروز و توجه به آینده که آن  پایداری هوشمند است را داریم و 

ا تطبیق وضعیت فعلی شهر ها و نیازمند تحولی اساسی منطبق بر شهر اسالمی ایرانی نوین می باشیم لذ

شناخت عناصر اسال می ایرانی هو شمند را باید داشته با شیم لذا می بایست تر کیب ایرانیت و اسالمیت و 

 پایداری هوشمند در شهر های امروز باشد تا تفکر هوشمند دیروز در آینده نیز تداوم یابد.

 

 مشهد مرکزی حوزه های ویژگی بررسی 5-4

 .است مشهد کالنشهر مرکزی حوزه ویژگی مهمترین آن پیرامون مجموعه و رضا امام مطهر حرم با همجواری

 مرکزی به حوزه شهر تاریخی بافتهای از بخشهایی قرارگیری نیز و مشهد گیری شکل اولیه هسته با مجاورت

 هکتار 842 معادل حدودا  و مترمربع 8424422 مساحت دارای است بخشیده خاصی تاریخی پیشینه و هویت

 از همهواره زمهان طهول در مشههد شههر مرکزی حوزه جمعیت باشد می  ( 1385سال سرشماری آمار طبق)

 سهال در حهوزه ایهن سهاکن جمعیهت تعداد ؛است یافته شکل متحرک )زائر( و ساکن جمعیت نوع 2 ترکیب

 نفهر 90552را سهال این در حوزه ساکن جمعیت تعداد 1385 سال و.شده برآورد هزارنفر 196 بر بالغ 1395

 .است  کرده شمارش
 

 

 



 

 

 
         

 [1]مساحت و جمعیت مسکونی حوزه مرکزی-1جدول شماره 

 
مساحت مسکونی به  جمعیت سال

 هکتار 

تراکم مسکونی نفر 

 در هکتار 

    

1737 112341 413 217 

1733 31132 732 243 

 133 741 133111 )مصوب(1731

 

 رفاهی و خدماتی فضاهای ورشد گیری شکل سویی از  خورد می مچش به خاصی دوگانگی محدوده این در

 و قدیم مسکونی محالت که محدوده از دیگربخشی سویی از و فراشهری و شهری مقیاس در زائران خاص

 ارگانیک بافت شده شهر شناسایی مرکزی حوزه در بافت گونه سه و دارای است داده جای خود در را جدید

 تنیده هم در و متراکم بافت و خم و پیچ پر های دارای کوچه و شهر مرکز سنتی و قدیمی بافت مانده باقی

 گردد می منشعب آن از هایی فرعی که باشد می هایی دارای راسته ؛ها فشردگی توده ریز، بندی دانه ؛است

 سعبا چون هایی محدوده در که است  وشطرنجی ارگانیک بافت پیوند محل و مفصل را ارگانیک نیمه بافت

 غرب سمت به شهر توسعه راستای در شطرنجی بافت .مشاهده می شود خونی باغ واطراف نو دروازه آباد،

 حد مطهری، سناباد، های محدوده و در است ای شبکه و شطرنجی صورت به ها کشی خیابان گرفته شکل

الگوهای  هندهد شکل عامل مهمترین معابر و ها باشدشبکه می تختی تامیدان الزمان صاحب میدان فاصل

 بازارها، انواع فعالیتی های کانون. هستند حوزه این در شطرنجی و حلقوی ، محوری – شعاعی های خیابان

 نقش به دهی شکل در که ها راسته و پاساژها سرپوشیده، یا و روباز های بازارچه بزرگ، سراها،فروشگاههای

 سرشور، بازار مانند .باشند نشانه عنوان به دتوانن شهرمی در خود جایگاه و عملکرد نوع به بسته هویت و

 می باشد رضا بازار و راسته خسروی چهارطبقه،

 
 

 

 

 



 

 

 [1]موجود وضع – شهر مرکزی حوزه بافت-1شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 
                                                     

 

 جنت مثل خیابان وفلکه میدان شهری، محورهای ها، بازارچه به لحاظ عملکردی مرکزی حوزه شاخص نقاط

 از نیز بازارسرشور و چهنو کوچه همچنین جمعی خاطره و هویت خاص ودارای تجاری عملکرد با

 نقاطو برق فلکه ؛المقدس بیت ؛میدان آب فلکه شهدا، میدان مانند شهر اصلی های گره شاخص و محورهای

و خیابان  ,  شهدا میدانمثل  ها چهارراه و تقاطع وفرعی، اصلی های شریان میادین، شامل شاخص ترافیکی

 خیابان خیابان دانشگاه، و شهر ترافیکی های گره ترین اصلی از یکی عنوان بهشیرازی و خیابان امام رضا 

 ترین اصلی از یکی که رضا بازار ؛شاخص کالبدی نقاط .باشند می شهر مرکزی حوزه در ربیع خواجه

 شهر مرکزی محدوده لبه در باشد می شهر این ساکنین و زائرین ذبجا و مشهد شهر در های تجاری کاربری

 ... و ملی، خونی،باغ باغ نادری، باغ آهن، راه میدان؛ خان قره کال مسیر همچنین .مطهر حرم با مجاورت در و

 نادری نهر مسیل قسمتی از طبیعی محیط عناصر.میباشند درمحدوده شاخص کالبدی نقاط دیگر از توانند می

 شهرداری 1 و 7 ، 8 مناطق که از است گرفته قرار شهر مرکز محدوده در خان قره کال از وسیعی بخش و

می باشدکه در طرح  تفریحی و سبز ایجادفضاهای جهت را مناسبی بسیار فرصت کال این ؛کند می عبور

  تفضیلی نیز پیشنهاد شده است 
 [2]شهر مرکزی حوزه در شهری تقسیمات-2شکل شماره 

 

 

 

                                                                                                          

 

 



 

 

 و درصد  26  هکتار 220 به ترتیب که دارد تعلق رضوی قدس آستان و اوقاف مالکیت به شهر مرکزی حوزه

 8 منطقه در آن سطح بیشترین قدس تانآس مالکیت ؛حوزه مرکزی می باشند  سطح از درصد 18 هکتار 156

 متعلق شهرداری 8 و 1 ، 2 مناطق در واقع وقفی های زمینوشهرداری  2 و 1 مناطق در نیز اوقاف ومالکیت

-تاریخی مرکز عنوان به شهر مرکز .باشد می آغا گوهرشاد موقوفه به متعلقه 7 درمنطقه و رحیم موقوفه به

 تجاری، های فعالیت حد از بیش تمرکز ارای تشیع د جهان مهم مذهبیمراکز از یکی نیز و مذهبی و فرهنگی

 و باز فضای کمبود؛ معابر شبکه ناکافی ظرفیت؛ کالبد فرسودگی و کهنگیو اقامتی تسهیالت و اداری

 شایستگی و بزرگ شهر یک عنوان مرکز به را خود کارایی روز به روز شهر شهری ومرکز خدمات تسهیالت

 دهد دست می از مذهبی-فرهنگی مرکز کی عنوان به را اش
 

 [1]مشهد شهر گسترش و توسعه در شهر مرکزی حوزه جایگاه-3شکل شماره

 
  : یافته های تحقیق-6

تحقیق حاضر در زمره تحقیقات نوع کیفی که با روش تو صیفی و تحلیلی و برای پاسخگویی به سواالت 

و تطابق بررسی   رشد هو شمند و شهر اسالمی ایرانیشاخصهای تحقیق و آزمون فر ضیات ابتدا مبانی نظری 

و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و  شاخصهای رشد هوشمند و شهر اسالمی ایزانی انجام شد

؛جامعه  بررسی های  میدانی و همین طور با متخصصان فعال در این زمینه مصاحبه و گفتگو شده است

زی مشهد می باشد که در آن به  بر رسی مشکالت محالت و خش حوزه مرکآماری این پژو هش ب

با توجه به شاخصها ی رشد هوشمند و شهر های شاخصهای رشد هوشمند اسالمی پرداخته  شد ه است . 

اسالمی ایرانی می بینیم که هدف کلی رشد و تعالی همه جانبه جوامع انسانی است تو سعه هوشمند اسالمی 

شهر ها و مناطق تو سعه مسکن به لحاظ اقتصادی ؛محیط زیست با  ت ؛تضمینی است که تو سعه محال



 

 

افزایش کیفیت زندگی همراه باشد هدف توسعه هوشمند اسالمی اعمال سیاستهای جدید برای رعایت اصول 

و تاکید   ؛نیارش مردم واری ؛درون گرایی  ؛پیمون؛خو بسندگی  اسالمی ایرانی که به علت رعایت پنج اصل

در شهر "فه زیست محیطی ؛ابعاد اقتصادی و ابعاد اجتماعی در قالب جهان بینی توحیدی است بر سه مول

 "هویت می یابند ساسالمی عامل مسلط دین است و تمامی شاخصهای اجتماعی و کالبدی شهر بر این اسا

 ( 1733)جی ونس  "مهمترین رهنمود برای آ ینده پایدار این است که هوشمند باشیم"( 1733)صارمی 

با توجه به جمعیتی که در گذشته  شهر مشهد محالت حوزه مرکزیبا توجه به مبانی نظری مشخص شد  

برای آن در نظر گر فته شده بود پاسخگو بوده ولی امروز بدلیل رشد تقاضای اقامتی و تجاری  به دلیل 

در این  و است داشته پی در را مسکونی واحدهای که کاهش )ع( رضا حضرت زائران حضور افزایش

 آن پایدار توسعه و محیط شهری کیفیت ارتقای چارچوب در جمعیتی بارگذاری ظرفیتمحدوده می بایست 

به علت فر سو  مرکزی حوزه در سکونت مطلوبیت جمعیتی که باعث کاهش تخلیه از توجه به جلوگیری و

 که کمبود خدمات میزان اهشکو امنیت و ایمنی ؛عدم کالبدی ناپایداری و عرض معابر بودن کمو  دگی بافت

 اخیر سالهای طیکه  محیطی های آلودگی افزایش؛ ورزشی آموزشی، فضاهای کمبود باز، و سبز فضاهای

 آوری جمع فرسوده شبکه .صوتی آلودگی و هوا آلودگی به خاص مذهبی ایام در ویژه به اتومبیل افزایش

 از ریزدانه کمتر پالکهای به توجه که با آن مسکونی بافتهای در اقتصادی شدت عملکردهای ؛ سطحی آبهای

 ریزدانگی این .باشد می ریزدانه و متراکم صورت به حوزه مسکونی بافت از وسیعی های بخش مترمربع 200

 نفوذ بافتهای ،است بیشتری یافته شدت سرشور، و چهنو بافت محدوده و 3 و 2 مناطق خصوص در به

ای،  خامنه ...ا آیت محله هستند، دارا را عمومی خالی فضای از پایینی نسبت که بافتهایی ناپایدارو ابنیه ناپذیر،

 کاربری ی سرانه و سطح شاخص های و کالبدی ساختار لحاظ از شهدا میدان اطراف بافت و عامل محله

  .بدترین وضع را دارند 
 

 [2]مرکزی حوزه فرسوده بافت در قطعات مساحت مقایسه -4شکل شماره 

                  

 
  



 

 

 و بایدتغییرات است مرکزشهر وضعیت ناهنجار  از جلوگیری برای شهری مدیران به هشدار یک عنوان به این

ترغیب  باعث پروانه، صدور نحوه در شهری مدیریت متفاوت رویکرد شود بینی پیش تفصیلی طرح در الزم

 و سرشور و چهنو محدوده ودر هشد مطهر حرم جنوبی پهنه ویژه به پیرامونی های حوزه در ساز و ساخت

افزایش  آن دنبال به نمود و مشاهده را بافت درون آپارتمانهای هتل انبوه توان می رضا بازار جنوبی پهنه

 .باشد می مرکزی حوزه از ساکنان مهاجرت باعث زمین قیمت
 [2]کالبدی شاخصهای اساس بر شهر مرکزی حوزه بافت تحلیل -5شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 یافته کاهش هکتار 362 به محدوده این 1389 سال ودر هکتار 407 حدود 1373 سال در مسکونی اربریک   

 اختصاص یافته مسکونی کاربری به هکتار 340 طرح، افق در نفر196000 حدود ساکن جمعیت وبرای.است

 رادامهد نامطلوب و از پیامدهای مسکونی سطح کاهش.جمعیت کاهش اماروند )طرح تفضیلی مشهد(.است

 هویت و تعلق حس ،کاهش سکونت از خالی های پهنه و مسکونی تراکم کاهش : از عبارتند روند این

 کاربریهای بارگذاری فرصت فراهم بودن .همجواری. ... و ساکنان اجتماعی نظارت کاهش ، محیطی

هشت  و هفت مناطق در ویژه به آنها باالی به وسعت توجه با بایر و متروکه مخروبه، اراضی در موردنیازحوزه

 بافت خدماتی نیازهای جبران برای بافت فرسوده درشت دانه در اراضی از استفاده پتانسیل ؛وجودشهرداری 

 دوشهرداری امکان پذیر می باشد  منطقه در ویژه مسکونی به
 [2]مسکونی پهنه از شهر مرکزی حوزه مناطق نسبی سهم -6شکل شماره 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در و هکتار 12 حدود اقامتی کاربری مساحت1373 سال در )ع) حضرت رضا ملکوتی هبارگا با مرکزی حوزه

 زائرین حضور افزایش بینی پیش پایه بر ها طرح در اقامتی کاربری مساحت و.باشد می هکتار74 ؛1733سال

 سکونت جای به موقت سکونتباعث  اقامتی سطح افزایش لذا است، نشده.تنظیم اقامتی تقاضای وافزایش

زائررا در پی  جمعیت برای ازکمبودخدمات ناشی مشکالت و درمحالت تعلق حس به و صدمه ئمدا

 ,حوزه در موجود گانه پنچ مناطق بین حوزه در موجود مسکونی های کاربری سطوح . بیشترینخواهدداشت

 مسکونی یها بلوک تعدادی ، شان پیرامونی محورهای حاشیه در تنها باشند و می برگیرنده در 3 و 2 مناطق

 تجاری کارگاهی و مسکونی های کاربری به 1 منطقه سطح بیشترین . اند گرفته جای یا خدماتی و تجاری –

 – مسکونی ویژه به و کاربری اقامتی با مختلط های پهنه از سطح بیشترین 7 منطقه .است یافته اختصاص

 در باشد می دارا را ها کاربری اختالط رینبیشت سایرمناطق با مقایسه در 8 منطقه .است گرفته بر در را اقامتی

 با مناطق؛ یک منطقه از عبارتست مناسب قابلیت با سازی ، منطقه بلندمرتبه پتانسیل مشهد شهر مرکز طرح

 این سه که منطقه از عبارتست توصیه غیرقابل منطقه؛ هشت و هفت ، دو مناطق از عبارتند کم قابلیت

می  سطحدر  اقتصادی و اجتماعی محیطی، زیست کاربری، عیارهایم ازگوناگونی ها قابلیت گوناگونی

 مهندسین مشهد، مقدس شهر در سازی بلندمرتبه پتانسیل دارای های محدوده تعیین و بندی منطقه طرح)باشد

 است نیافته تبلورکالبدی و نگرفته قرار عمل مالک مرکزی حوزه در عمال  مذکور طرح1380)  پارت، مشاور

 با همگام طور به شهر مصوب مرکز طرح پیشنهادی خدمات و سکونت تحقق عدم دالیل از یکی شاید

 این در توسعه درامر گوناگون تمایالت و شهر مرکز های پیچیدگی آن اقامتی و های تجاری کاربری سطوح

 است. تضاد در سازی مرتبه بلند مانند انعطاف قابل غیر های طرح با که باشد می حوزه
 

 [1]مشهد شهر مرکزی حوزه در سازی بلندمرتبه قابلیت بندی اولویت -7شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

و  مطهر حرم با همجواری لحاظ به آن ویژه جایگاه علت به مشهد شهر مرکزی حوزه تجاری کاربری

 و داشته شهر درمقیاس بویژه تجاری های کاربری جذب در باالیی بسیار توان مشهد، شهر مرکز در قرارگیری

 می را کاربری این رو این از .است جای داده خود در را شهر قدیمی بازارهای های راسته از زیادی ادتعد

 آن، توزیع چگونگی و ها ویژگی که نمود حوزه قلمداد در موجود های فعالیت ترین مهم جمله از توان

 درصد 37/1در حدود  هکتار و 3/41مساحت کار بر ی تجاری حوزه بالغ بر .گیرد قرار بررسی مورد بایستی

 از سطح حوزه را اشغال نموده است
 [1]سهم نسبی مناطق شهر داری از کار بری تجاری -2شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراکز این تمرکز. است شده حوزه به زیادی مخاطبین جذب سبب رکزیم حوزه فرد به منحصر های ویژگی

 شهید خیابان حاشیه همچنین و رضا امام و شیرازی های خیایان یعنی حرم مطهر به منتهی محور دو در عمدتا

 سایرنقاط در و یافته افزایش تجاری واحدهای این گسترش شعاع تدریج به آن از پس .باشد می اندرزگو

 توزیع فضایی الگوی کننده تعیین عامل ترین اصلی ، دسترسی سهولت به نیاز. اند یافته استقرار نیز بافت

 حوزه  می اصلی محورهای حاشیه در استقرار به آنها گرایش جهت بدین . است بوده های فوق کاربری

 های بافت دل در یا فرعی های خیابان درامتداد معمول بطور ها کاربری این گسترش بعضی محله ها  .باشد

 در آنها، نقش از تأثیر با خاص را تجاری مراکز از زیادی بسیار تعداد شهر، مرکزی حوزه .باشد می مسکونی

 تجاری ازواحدهای ای مجموعه یا منفرد تجاری واحدهای صورت به مراکز این .است داده جای دل خود

مساحت  منطقه کاربری

 به هکتار

 درصد

    

 

 

 تجاری

1 3/3 4/14 

2 1/3 3/13 

7 4/4 3/3 

3 3/7 2/3 

3 3/22 1/11 



 

 

 که حوزه فرعی خیابانهای در شهر مقیاس های کاربری برخی استقراراند  شده پراکنده حوزه سطح در پاساژ

 آسایش و کاهش آرامش محور، اجتماعی نقش نمودن رنگ کم بر ،عالوه فراوان جمعیت جذب دلیل به

 باعث فضایی، کیفیت افت بر مسکونی پهنه با ناسازگار های فعالیت نفوذ ؛داشت خواهد پی در نیز را ساکنان

 نوع به توجه با لذا کاربری ها ی تک  شد خواهد محیطی ستزی و بصری صوتی، های آلودگی انواع ایجاد

 افزایشکه باعث  .با یست به صورت کاربری تر کیبی در نظر گرفته شوند می ، جایگاه شان و عملکرد

راسته  و مراکز وجود.آن به خاطر  در عملکردی اختالط میزان باالی به توجه با حوزه شهری فضاهای پویایی

 مخاطبین جاذب که وفراشهر شهر مقیاس در باال اجتماعی و عملکردی با قابلیت رزندهس و فعال تجاری های

 رفتاری فرهنگی قلمروهای اغلب شبانه کارکرد و فعالیت عدم ولی .حوزه می تواند باشد سطح از فراتر

 سیمای و سرزندگی کاهش است برای تهدیدی میراثی ارزش با بناهای بخصوص در اطراف حرم مطهر و 

 .فضاها در راستای رشد هوشمند نمی باشد  این نهشبا

 

 [1]کاربری تجاری حوزه مر کزی وضع مو جود-8شکل شماره 

 

. 

 های شاخصنشان دادندکه  شهر مرکزی حوزه بافت در ونقش خیابانها موجود های دسترسی ارزیابی

بازی می  هوشمند رشد کیفیت ارتقای در مهمی نقش شهر، حیاتی های شریان عنوان به ارتباطی و دسترسی

 فرعی،دسترسی و اصلی دو درجه شریانی گذرهای شامل مشهد، شهر مرکزی حوزه گذرهای شبکه کند

 با معابر سهم شهر، مرکزی حوزه فرسوده بافت ساختارارگانیک بواسطه  .است پیاده راه و اصلی محلی

مساحت معابر خدمات دهنده  استبیشتر مرکزی حوزه بافتهای سایر نسبت به بافتها این در محلی دسترسی



 

 

هکتار ر  1/13هکتار است که مساحت تعریض و باز گشایی  1/213حوزه مر کزی در طرح تفضیلی مصوب 

 .هکتار افزایش یافته است )طرح تفضیلی مشهد( 1/2مساحت معابر 1733و در سال 1737سال 
 [1]مساحت و میزان تحقق پذیری معابر در حوزه مر کزی-3جدول شماره 

مساحت معابر در 

 73سال

مساحت معابر طبق 

 طر ح مصوب 

مساحت تعر یض 

 طبق طرح مصوب 

مساحت معابر در 

 88سال 

مساحت تعریض 

تحقق یافته در سال 

88 

درصد تحقق یافتگی 

 88در سال 

 13 متر مربع 25813 متر مربع 1888441 متر مربع 181877 متر مربع 2165614 متر مربع1873637

 

 فرسوده بافت مرز عنوان به شمالی مطهری شهید خیابان مثل مرکزی حوزه بافت محدوده رزیم های خیابان

 شهید بلوار و کشوری شهید بلوار.است عمدتا تجاری کارکرد دارای خواجه ربیع و عامل محله در شهر مرکز

 غالب .شود می بندی طبقه اصلی دو درجه شریانی عنوان به شهرمشهد گذرهای شبکه بندی طبقه در کامیاب

 توجه با گذر این عملکرد.آزادی خیابان .است تجاری و مسکونی صورت به محور این پیرامون های کاربری

 کاربری شود، می بندی طبقه اصلی دو درجه شریانی صورت به شهر مرکزی حوزه در آن جابجایی نقش به

 موجود وضع در .اندرزگو یدشه خیابان .است واقامتی تجاری مسکونی، صورت به محور این پیرامون های

 می بندی تقسیم ، اصلی دو درجه شریانی گذر عنوان به شهر جابجایی نظام در آن نقش به توجه با محور این

 خیابان.است اقامتی واحدهای و ریزدانه های تجاری صورت به محور این پیرامون های کاربری غالب .شود

 وعیدگاه سرشور فرسوده محالت مهم های خیابان از یکی ،اصلی 2 درجه خیابان عنوان به خیابان این دانش

 به توجه با و شده دوچندان سال مخاطب پر درایام رضا امام خیابان با تقاطع جهت به خیابان این ومیباشند 

 های همینطورخیابان.کند می نقش اعمال ترافیک جریان هادی عنوان به محالت، این بافت پایین نفوذپذیری

 مرکزی حوزه در فرعی دو درجه خیابانهای عنوان بهکه  عامل محلهمثل مرکزی حوزه های محدوده داخلی

 را ترافیک عمده محله این بافت کم ونفوذپذیری محله فرسوده بافت محدوده اصلی خیابانهای عنوان به شهر

محله  و آهن اهر محله در خیابان این امتداد به توجه با کهنژاد هاشمی محله.میکند هدایت خیابانها این به

 به توجه باکه سرشور محله و عیدگاه محله.باشد می هم به محالت این عمق دهنده اتصال واقع در عامل،

 خیابان و ندارد محدوده وجود این داخل در معبرغیرمحلی هیچ هم، مجاور محله دو این ارگانیک بافت

 و سعدی خیابانکه   سراب محله.کند می ایفا یکدیگر از را محالت انفصالی محور نقش رضا امام شریانی

 که شاهین فر خیابان و باشند محله می این درون معابر مهمترین فرعی یک درجه معابر عنوان به خمینی امام



 

 

 حرم محدوده به محله این دهنده ارتباط باشد، می رضوی سمت شارستان به سعدی خیابان امتداد واقع در

 ونابسامانی شهری مبلمان پایین کیفیت شاهد شهر، مرکزی محدوده تباف داخل فرعی معابر در.باشد می مطهر

 عقب نشینیهای این، عالوه بر هستیم ... و برق تیرهای پست، های باجه نظیر رو، پیاده در مختلف تجهیزات

 فضاهای از بخش این بیسامانی بر مکانهای نامناسب، در گاها   ستونها، باقیماندن و معابر برخی طول در منقطع

 نقلیه وسایل حاشیهای پارک و ندارد هماهنگی عبوری ترافیک جریان با سوارهرو عرض .است افزوده شهری

 به سراب و نژاد هاشمی سرشور، عیدگاه، فرسوده محالت در موضوع این .بحرانی ترمینماید را موضوع این

 کم عرض.است شده یترافیک مسایل تشدید شهروندان،باعث برای خدماتی مرکزیت و زائران واسطه حضور

 و سواره تداخل باعث افزایش سراب و عیدگاه سرشور، محالت بخصوص در عابرین باالی تردد و معابر

 غیر به شهر مرکزی حوزه بافت در روهای موجود پیاده بطوریکه است، شده روها پیاده کارایی کاهش و پیاده

 عمدتا   معابر این نگهداری و احداث .ندشو می محسوب ازگذرها بخشی عنوان به عمدتا  اصلی، معابر از

 مرکزی حوزه بافت محدوده دسترسی های مشکالت میتوان.شود می گذرانجام اطراف مالکین توسط

 بخصوص محالت مسکونی، محالت از عبوری ترددهای افزایش را شهربخصوص قسمت فرسوده

 و اقامتی-مسکونی به مسکونی از محالت این تغییرعملکرد بواسطه هاشمی نژاد محله و عیدگاه،سرشور

آتش  خدمات رسانی خودروهامشکالت ای حاشیه پارکهای و پارکینگ کمبود به مربوط ومعضالت تجاری

 درعمده مراتب سلسله رعایت عدم؛معابر ارگانیک ساختار و عرض کم بواسطه ....و زباله، جمع آوری نشانی،

 نهایتا و گذرها ترافیکی و اجتماعی نقش تداخل و ؛شهر مرکزی حوزه فرسوده بافت محدوده گذرهای شبکه

 پاسخگویی ؛عدم عامل محله خصوصدر به همگانی نقل و حمل به دسترسی ضعف بافت ساختاری آ شفتگی

 .می باشدشهر مرکزی حوزه عملکرد به توجه با مرتبط فضاهای معابرو مناسب

 سهم ، هکتار 2/7.شود می شامل را مسافر یا کاال جابجایی با مرتبط تشکیالت تمامی نقل و حمل خدمات

 دو در کاربری باشداین می /مترمربع7آن  زمین سرانه و درصد /72بر بالغ  حوزه مساحت کل از آن نسبی

به  نزدیک خیابانهای و شهری کانونهای زیاد است ترافیک شده پراکنده حوزه سطح در منطقه و ناحیه مقیاس

  است شده پیاده و فضایی سواره اخلتد باعث ، معنوی –مذهبی رفتارهای و حرم
 [1]سهم نسبی مناطق شهر داری از خدمات حمل و نقل-4جدول شماره

مساحت  منطقه کاربری

 به هکتار

 درصد

 3/1 /2 1خدمات حمل و 



 

 

 1 1 2 نقل

7 1 1 

3 1/ 3/13 

3 2 3/34 

 با شهر مرکز ترافیک و جابجایی منظا شهر مرکز در (ع)رضا امام مطهر حرم مجموعه وجود به توجه با       

با اصول شهر اسالمی ایرانی تحقق نیافته و می  مقایسه تطبیقی در و است شده تدوین های مدرن دیدگاه

 دسترسی و حرکت گوناگون های نظام از استفاده و شهر مرکز در ساماندهی جابجایی عملی بایست امکان

و نقل عمومی همراه با آخرین تکنو  ت افزایش حملمی بایسجهت رسیدن به توسعه پایدار  ؛شود ممکن

 حمل شرایط تأمین امکان و ویژه اتوبوس، خط وجود محدوده از شهری قطار خطوط عبور لوژی های روز و

احداث  جهت باال مساحت با بالاستفاده اراضی و از.نمود فراهم را حوزه به مراجعین و سریع ساکنان ونقل

 .استفاده شودپارکینگ 

 
و  اجرایی امکانات و واقعیات به توجه با ها کاربری می بایست  ترافیک، و نقل و حمل مطالعات ایبر 

 جابجایی شهر نظام امکانات و ها محدودیت بر تکیه با ها کاربری توزیع و تراکم نوع، تعیین در مشارکت

 و ها ظرفیت تشریحا لذا جهت رسیدن به رشد هوشمند اسالمی در حوزه حمل و نقل بایستی ب ؛شوند تعیین

جمعیت  بخصوص در بخش  افزایش واقعی تشخیص امکاناتو موجود حمل و نقل  نظام های محدودیت

 توسعه به توجه با برا ی آینده حمل و نقل  نظام های ظرفیت و ها کاربری سفرسازی بین رابطه و زائرین

 محدوده داخل سفرهای رایب سواری دوچرخهوروی  پیاده بر تکیه؛انرژی در جویی صرفه و پایدار

 نیازهایو توجه به  مناطق سایر با مرکزی محدوده ارتباط برای جمعی نقلیه وسایط از استفاده بر تکیه؛مرکزی

 برای انسانی و امن هایی محیط وایجاد  الزم سرزندگی انگیز، هیجان و پرشور شهری فضاهای ایجاد با مرکز

 تامین هدف با سبز فضای گسترش بصری، های لذت تامینو روانی نیازهای رفع فراغت، اوقات گذران

 شهر بوجود آید. مرکز در محیطی زیست شرایط مناسب



 

 

آلودگی  کیفیت آب، آلودگی هوا، شامل زیست محیطی شاخصهای اساس بر شهر مرکزی حوزه بافت تحلیل

 قابل سبز یفضاها و اراضی کلیه پهنه اینسبز فضای میباشد فاضالب پوشش شبکه جمع آوری و صوتی

 های مقیاس با شهری های پارک ی کلیه شامل این فضاها . گیرد می بر در را مردم عمومی برای استفاده

 کل مجموع از درصد 7/1معادل سطحی درصد،71/3به نزدیک با مساحتی که باشد می متفاوت عملکردی

  .اند د ربرگرفته را ها پهنه

 [1]سبز فضای کاریری از شهرداری مناطق نسبی سهم :-5جدول شماره

مساحت به  منطقه  کار بری

 هکتار

 درصد

 1 1 1 فضای سبز

2 3/1 7/21 

7 2/ 2 

3 2/7 3/73 

3 3/7 1/41 

 

 موجود های پارک شهر مقیاس و درصد 47/1 سهم با ناحیه مقیاس درصد 6/74 سهم با محله مقیاس سه در

 نشده واقع 1 منطقه در سبز فضای کاربری از حیسط هیچ : 1 نماید منطقه می عمل درصد 7/13حوزه در

 منطقه این سبز فضای مساحت:2منطقه.باشد می منطقه در سبز فضای توجه قابل ازکمبود حاکی این که است

 در ومحله  درمقیاس کودک بوستان دو از عبارتند فضاها این باشد می هکتار 7/21کل منطقه  از درصد و 3/1

: سهم این منطقه از کار بری سبز 7منطقه  کاشانی راه سه ناحیه ک در مقیاسکود پارک محدوده شمالی ضلع

هکتار در  2/7: دومین رتبه را با3درصد از مساحت کل حوزه را در بر دارد منطقه  2بسیار ناچیز بوده و تنها 

 یافته اختصاص مساحتکه باغات  و مزارع کاربری؛هکتار را دارد  3/7: بشترین مساحت و 3بر دارد منطقه 

 این .باشد می نفر هر ازای به ./مترمربع1 آن زمین سرانه و مترمربع 888 برابر باغات و مزارع کاربری به

 به توجه با؛است 2 ربیع منطقه خواجه خیابان درحاشیه واقع گلخانه یک شامل شهر مرکزی حوزه در کاربری

 را زمین از کمی سهم سبز های پهنه ومامرکزی عم های بافت در زمین قیمت و عملکرد و بندی دانه فشردگی

باشد  می مترمربع 97/ حدود حوزه ساکنان از یک هر ازای به کاربری این .سرانه متوسط .اند نموده اشغال

 .است ناچیز بسیار
 

 

 

 



 

 

 

 [2]فضای سبز موجود در حوزه مرکزی مشهد  -3شکل شماره

. 

ی از ازدحام جمعیت و ترافیک و سهم زیاد نتایج بر رسی ها حاکی از آ ن است آلودگیهای محیط زیست ناش

توده نسبت به   فضا ی باز ؛کمبود پو شش گیاهی در وضع مو جود که حداقل اندازه فضا ها و زیر بنای 

فضای سبز در حوزه مرکزی شهر  رعایت نشده و باعث شده سرانه فضای سبز  افراد زیر استاندارد باشدو 

 می 1395 سال تاوزه می باشد باتوجه به بافت متراکم و جمعیت این بیانگر فقر زیست محیطی در سطح ح

 های آلودگی به توجه با که است تحقق نیافته  سبز فضای ولی یابد هکتار افزایش 72مساحت به  بایست

این مساله در راستای توسعه پایدار  و رشد هوشمند  نمی باشد  سبز فضای کاهش تداوم زیست محیطی

ین حوزه هر ساله زوار زیادی را در خود پذیرا است و دارای قابلیت بسیار زیادی می زمانی حادتر است که ا

باشد؛ با کمبود فضای سبز روبرو است لذا می بایست زمینهایی برای ایجاد فضای سبز در نظر گرفته و 

و الگوی   که را هبردی سازگاربایر و متروکه در ضلع خیابانهای اصلی  خریداری گردد؛ پیشنهاد اول زمینهای

و در امتداد محور های اصلی و  باغ در نقطه کانونی مسیر های محالتمطلوب برای اصالح حوزه با ایجاد 

دارای چشم انداز به حرم مطهر وو شعاع دسترسی مناسب و ایجاد سازگاری با ساختمانهای آمو زشی ؛ فر 

گذران او قات فراغت و  تفریح وهنگی ؛ورزشی ؛ اقامتی محله های اطراف و بهبود شرایط محیطی برای 

 قره خان در کال بر واقع خطی پارک از بهره گیری فرصتپایدار می باشد  ؛ پیشنهاد دوم  ایجاد محالت

پارک مناسب  مجاورت در جمعیت جاذب و فعال ایجادلبه های امکان و تفریحی سبز محورهای ایجاد جهت

اسخگو به نیازهای متنوع زائرین، ساکنین و شهروندان که که برای ایجاد محیطی سرزنده، پویا، امن و پاست  

های و هویت محیطی با تاکید بر آسایش اقلیمی همینطورپتانسیل ایجاد و ارتقاء امنیت در عرصهارتقاء کیفیت

پیشنهاد سوم برای رسیدن به  شهری و طراحی فضاهای تجمع و استراحت مشخصات بارز آن خواهد بود

در حوزه مر کزی استفاده از بام سبز می باشد لذا می بایست در پروانه ساختمان  فضا استاندارد فضای سبز 

های اقامتی استفاده از  بام سبز  جهت باز زنده سازی محیطی  مصوب گردد و  مهندسین ناظر در 



 

 

زنده  ارتقاءوضعیت محالت به عنوان محالت  فعال و همینطوراپایانکارسا ختمان  اجرای  آنرا تایید نمایند 

طراحی هماهنگ و با اتکاءبه ضوابط  اسالمی ایرانی  ایجاد محیطی نوین  در مناطق پر تراکم مسکونی با و 

طراحی پایدار در فضا های سبز شهری وتوسعه منظم و قوی با ایجاد باغشهر های میانی خیابانهای اطراف را 

 .نیز دلپذیر کنیم

 محل تدریج به محدوده ساکنان و مشهدی که شهروندان دهش موجب زائر نفر میلیون20 حدود ساالنه وجود

 تخصیص یابند خدمات فعالیت فضاهای سایر به نیز آن مسکونی وکاربری کرده ترک را خود دائم سکونت

 درحوزه زیستی تعادل خورد هم بر و آن ی گذشته با شهر فرهنگی تاریخی ی رابطه امر،بریدگی این ی نتیجه

 حضور و بود خواهد اسالمی  پایدار شهری ، ایران پایتخت معنوی عنوان به است مشهد شهر مرکز ی

 فرسودگی رفع و محیط کیفیت ا رتقای نتیجتا و بافت این برحساسیت مرکزی،تاکیدی حوزه در زائران میلیونی

 دارای آن هکتار 507 که است شده تعیین هکتار 2292 مجموعابافت فرسوده در این حوزه  ؛ تاس بافت این

 بودن متفاوت میباشد حاشیه ای فرسوده بافت هکتار 1408 و شهری میراث فاقد هکتار 377 شهری، راثمی

 و ماشین محالت عبور بسیاری شهری،در مدرن زندگی سبک به نسبت فرسوده های بافت در زندگی سبک

 سبب ... و رهابازا ماننداطراف اماکنی در و زده دامن بسیاری شهری مشکالت به معابر از بسیاری بازشدن

 فقر، میزان باالبودن شود ... و انبارها های کارگری، محیط به بافت تبدیل و مسکونی بافت شدن خالی

 عدم سبب به قیمت ارزان مسکن وجود بزهکاری، و ناامنی ای، محله های بروزدرگیری ،مجرائ انواع بیکاری،

 و اجتماعی،فرهنگی سرمایه میزان شفاح تفاوت شهری، مناسب تجهیزات و تاسیسات ها، وجودزیرساخت

 فضایی ساختار در مطهر حرم جایگاه و نقش با بافت تناسب عدم؛ ها محله سایر به نسبت اجتماعی اعتماد

 های فعالیت تدریجی خروج؛ آن از ناشی مشکالت و مسائل بروز و ها فعالیت و فضاها ناهمخوانی؛ شهر

 حوزه بافت فرسودگی شاخصهای موثرترین آن از حاصل های بحران و شهر مرکزی حوزه از اقتصادی خاص

 نرخ و مسکونی واحد در خانوار مهاجرت، فرسودگی در موثر اجتماعی عوامل تلفیق.هستند شهر مرکزی

 از محالت متاثرترین سالم محله و ای خامنه ...آیت ا هاشمی نژاد، مهر، عامل، محالت است و  باسوادی

  شندمیبا فرسودگی اجتماعی شاخصهای

مو ضوع بهسازی و نو سازی بافتها همواره یکی از مسائل و چالشهای شهر های امروزی و از مهمترین 

 ما قدیمی های بافت در نهفته ارزشهای سادگی هوشمندی، ، ماندگاری.دغدغه های مدیران ارشد می باشد

 ونیاز گذشته  موجود ضاهایف در های عناصر ریشه ژرف یافتن باز به و یافتن راه با تا دارد می آن بر را

این  در زنده فضایی برای ایجاد  طبیعی ارزشمند عناصر و الگوها بازیابی و به بازشناسی بافتها این احیاء

بازگرداندن پویایی و سر زندگی  به این بافتها بسته به ویژگیها و قدمتی که دارند به مسائل   بپردازیم مناطق

 در شهر مشهد پایتخت معنوی ایران قادی و تاریخی مر تبط هستنداقتصادی ؛اجتماعی و فر هنگی ؛اعت



 

 

و  نکرده پیرویشهری اسالمی ایرانی  طراحی معماری معیارهای و اصول از جدید سازهای و ساخت

 نحوی به سازد می مختل را این حوزه  چارچوب در حیات ادامه مدرنیسم  آمد ناکار و متنوع های سیاست

این حوزه  نیاز به تداوم امروزه  است گردیده گسیختگی دچار نیز آن وطبیعی نگیوفره اجتماعی ساختار که

د تنزل شاخصه های کیفی در فضا های شهری باعث اثر متقابل تنزل کیفیت زند گی شهری شده حیات دار

است و در نتیجه محل هایی نا امن ؛ زشت ؛ ناسالم ؛ شلوغ و پر سر و صدا و پراظطراب  و دارای آلودگی 

های بصری و محیطی و غیر انسانی تبدیل گشته و در بسیاری از نقاط حالت بحرانی پیدا کرده است و نیاز 

مبرم به طراحی و بر نامه ریزی منسجم و هما هنگ برای این فضا ها را ایجاب می نماید؛ لذا به منظور رفع 

و سامان تقویت  و حفظ یازبهن آن سازی وباززنده بافت تداومتنگنا ها و بهبود وضعیتهای نا مطلوب و

ایده  نوین رشد هوشمند اسالمی و هستیم با فتها در شاخص های معماری شهری اسالمی ایرانی  بخشیدن

 می شهر درونی توسعه های فرصت مهمترین عنوان به شهر مرکزی حوزه بافت می تواند  راهگشا می باشد.

 بواسطه رشد هوشمند  اسالمی   شهد مقدسم شهر توسعه اندازهای چشم تحقق در اساسی نقش توانند

 باشد  داشته

 [3]مشکالت و راهکارهای حوزه مرکزی مشهد در استفاده از عناصر معماری اسالمی ایرانی و رشد هوشمند -11جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

مشکالت 

بافت 

      حوزه

مرکزی 

 مشهد  

 زیست محیطی  اجتماعی  کالبدی 

 فرسودگیکیفیت پایین ساختمانها بدلیل 

 د ر قسمتهای اقامتی کوچه های تنگ و باریک 

 عدم خوانایی 

 ذ پذیری کم و بافت و لبه های شهری نامشخصنفو

فقدان استحکام و پایداری و ایمنی وکاهش سطح امنیت   

 روانی ساکنان

 فقدان ضوابط و مقررات 

 جریان بسیار کند نوسازی بافت 

               جذب سرریز فعالیتها و عملکردهای مزاحم 

ادغام فعالیتهای ناسازگار با بافت                            

)به ارزش نسبی پایین زمین  –فقدان مالکیت مطمئن 

 جزءفسمتهای نزدیک حرم مطهر (

پیاد ه در  فضای در جمعیت مناسب نا فضایی توزیع

 قسمتهای نزدیک حرم مطهر 

                 ساخت وساز نا مناسب و بی بر نامه       

کاهش کیفیت های مکانی                                   

مراکز فرهنگی و کتابخانه عدم ناهنجاری در زیبایی بصری 

 های عمومی، ، فضاهای سبز و عمومی الزم و کافی

 در مختلف عملکردی برحسب خدمات توزیع فقدان -

 کاربری به کافی زمین عدم تخصیص و حوزه سطح

 حوزه در ساکن حجم با تناسب محله در مقیاس تیخدما

 حرکت مسیر در اختالل و مبلمان مناسب نا گزینی مکان -

 کمبود عرصه های شهروندی 

 عدم امکانات و فضاهای باز  

 کمبود فضا های خدماتی و فراغتی 

 فقدان دسترسی مناسب 

 تمایل رو به رشد برای ترک بافت مسکونی 

 تخریب فضا های عمومی فر سودگی بافت و 

جمعیت ساکن جوان  به علت فر سودگی بافت و تمایل به جابجایی 

 و تر ک بافت مسکونی داشتند

 نبود امنیت 

فقدان خو شنامی محالت فقر عمومی در بر خورداری از خدمات 

 اجتماعی و فر هنگی  

وجود زمینه های منفی از گذشته نسبت به بافت                    

بودن مهارتهای اجتماعی فرهنگی ساکنان                               پایین

فقدان جاذبه فعالیتی تفریحی فراغتی                                         

کاهش مشارکت اجتماعی                                                        

                               گرایش اقشار فرو دست به سکونت در بافت     

تنزل رتبه اجتماعی محدوده های مزبور در نگاه شهروندان افزایش 

میزان مهاجرت افراد اصیل و بومی با توان اقتصادی مطلوب و 

جایگزین شدن آنان با افراد با توان اقتصادی پایین تر اقشار مبتالبه 

اجتماعی و  هنجارهایناآسیب اجتماعی نظیر معتادان و مهاجران 

سهم مستاجران به افزایش فرهنگی محدوده های بافت فرسوده 

 بافتمالکان ساکن در 

 کمبود فضای سبز 

آلودگیهای زیست محیطی ناشی از ازدحام 

 جمعیت و ترافیک 

 عدم وجود فضای باز با توجه به مقیاس بافت 

عدم وجود منظر سازی در بافت           

 شهر مرکز حوزه اقامتی  متراکم بافت فشردگی

 نتیجه در و سبز فضای کاهش سرانه باعث 

                 است سبزشده رفتاری قلمرو کمبود

 ورزشی و فرهنگی های کاربری سطوح کمبود

 ..پارکینگ و باز وفضای سبز و

 

 



 

 

 خستگی رفع جهت عابر توقف برای فضا بینی پیش عدم-

 برای خاص روزهای در توقف و برای همراهان انتظار ،

 مذهبی های دسته تماشای

 و جمعی فعالیت مکانهای و ها گره و ین میاد تخریب

 چهارراه به آنها تبدیل

 از استفاده که پیاده عابر برای کافی جذابیت وجود عدم

 . ترجیح دهد را پیاده الین

 طراحی در مناسب رنگ کاربرد و کافی تنوع وجود عدم -

 سبز فضای

 افزایش باعث خیابان جداره در سازی روندبلندمرتبه -

 حس بردن بین از و نشدن حرم دیده و فضا محصوریت

 گردد می موجود ویمعن

 

 ساخت ادامه صورت در مکان حس و هویت آشفتگی -

 همدیگر کنار در وضعیف ناهماهنگ سلزهای و

ایجاد فضای مثبت توسط کالبد تعریف شده باغ و پر هیز  را هکار ها 

 فرسودهاز فضا های رها شده در محالت 

 افزایش بهره وری وخوانایی در بافت 

 پیوند دهنده بافتها باهم 

ایجاد ورودی های شاخص و کریدورهای سبز  بصری در 

 محالت

 تغییر در سیمای شهر و بافت فر سوده 

 گسترش و محله تسهیالتی - خدماتی ظرفیت بردن باال

 مخروبه و شدید فرسوده فضاهای از استفاده با باز فضای

 مرکزی حوزه های ویژگی با منطبق کارکردهای فتعری

 شهر

 با  ... و تراکم،تجمیع مقررات و ضوابط سازی مناسب

شهر مرکزی حوزه فرسوده بافت شرایط به توجه

 راستای در مرکزی حوزه بافت های ظرفیت از استفاده

زا درون توسعه

اخوات و موقوفات ظرفیت از استفاده

 شهری مزاحم مشاغل ساماندهی

 مالکان حداکثری جذب راستای در بافت ریزی طرح

 موجود

 درمحورهای گردشگری و تجاری عملکردهای تلفیق

 مطهر حرم به حوزه مواصالتی

 با هماهنگ گردشگری و تفریحی فعالیتهای ایجاد امکان -

 و درآمدزایی هدف با حوزه گردشگری و زیارتی هویت

 حوزه به مخاطبین بیشتر جذب

تقالل در طراحی خانه و محوطه که با تامین کردن حس اس

تر کیب باغ در آپارتمانها ؛تا مردم انگیزه و تمایل به 

 تراکمهای باالتر را داشته باشند

استفاده از حمل و نقل هوشمند و سر مایه گذاری چند و 

 جهی در آن

شنناخت و باز سازی ساختمانهای متروک و رها شده 

 محالت قدیمی 

راضی بایر و ایجاد فضای باز در توسغه و باز سازی در ا

 محالت قدیمی 

 

ه یافته حال تشویق به توسعه های جدید در درون نواحی توسع

حاضر در مناطق حوزه بافت فر سوده                                           

 ارتقاءفضا های  تفریحی فراغتی در محالت

 توجه مدیریت شهری و زمینه سازی برای احیا بافت فر سوده 

 ایجاد فضا ها و عرصه های شهر وندی 

 ایجاد گشودگی فضایی در بافت 

 منیت اجتماعی در محله افزایش ایمنی و ا

 تعادل در طبیعت در مناطق پر مشکل بافتهای قدیمی 

ایجاد سطح بندی به منظور گذار از محیط پر هیاهوی شهری و 

 رسیدن به فضای سرزنده و پویای باغ در محالت پر تراکم

 دلگرمی و تشویق ساکنین به ماندن در بافت 

تصاویر ذهنی  ارتقاء هویت محیطی با توجه به خاطرات مثبت و

 ساکنان 

 افزایش آرامش محیطی و حس تعلق خاطر به باغ در محالت 

 مطلو بینت و جذب مردم 

 ارتقاء کیفیت های اجتماعی و فر هنگی 

 بازنده سازی خاطرات گذشته و ایجاد هویت محیطی 

بهبود وضع محالت در بافت به منظور ارتقاءسطح ایمنی ؛راحتی 

 عیت ؛غرور ؛سیمای منطقه و مو ق

  مشارکتی مدیریت نوین راهکارهای

 طراح، طرح کارفرما، کنشگران بین واقعی مشارکت و تعامل ایجاد

 قدس آستان چون مالکانی بزرگ بخصوص (مالک گذار، سرمایه

اوقاف و رضوی

 از پرهیز و اقتصادی و اجتماعی – کالبدی ابعاد تمام براساس مداخله

 بعدی تک نگاه

 عمومی منافع اساس بر داخلهم بندی اولویت به توجه

 مدت کوتاه و میان بلند، زمانی مراتب سلسه رعایت

 مداخله برای خصوصی بخش های ظرفیت از استفاده و سپاری برون

 بافت در

 و غیردولتی شورایاری نهادهای بوجودآمده های ظرفیت از استفاده

 مشارکت روحیه تقویت و آگاهی تولید راستای در (محله معتمدین

 عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی قانون های ظرفیت از فادهاست

 راستای در دولتی تسهیالت از فرسوده استفاده بافت در مسکن

نوسازی برای مردم تشویق

 

توجه به اقیم استان در طراحی ها              

ایجاد فضا های سبز متمرکز در بافت فر سوده 

حفظ وارتقاء کیفیتهای اکو لوژیک در بافت     

به حداقل رساندن آلودگیهای زیست محیطی 

دیداری              آلودگیهای شنیداری و 

 ، نادری باغ سبز و باز فضای سبز فضاهای

 و زائران تفریح و برای استراحت است فرصتی

 با ساکنان مالقات برای است مکانی شهروندان

                  شهروند و زائر وتعامل یکدیگر

 سبز فضاهای از یکی عنوان به ملی باغ وجود

 باالی قدمت بدلیل شهری هویت ودارای فعال

                                                   .آن

افزایش آگاهی در جهت منافع اقتصادی و 

محیطی بازگشت به محالت بخش مر کزی 

شبکه مداوم راههای سبز و حر کت پیاه و دو 

                                           چر خه 

 پاسخگویی مناسب به شرایط اقلیمی 

 دهی به بحران زیست محیطیپاسخ 

 کاهش آلودگی های هوا ؛دیداری ؛شنیداری 

 بهره وری  حداکثر از انرژی خورشید و باد و...

 ایجاد محیط پایدار 

اغ ایرانیارتقاء کیفیت محیط در شعاع فیزیکی ب  

 آموزش های زیست محیطی 

 



 

 

 نهادها و مدیریت بدنه شهر اسالمی شود 

توجه به الگو های بومی در حل مشکالت کمبود مسکن 

 ؛فر سودگی بافتها و..

 استفاده عناصر اسالمی ایرانی در طراحی  شهر 

بهره گیری از ابزار های بصری خط سطح حجم هندسه 

 نور 

 ا های پر و خالی ؛سایه و روشن تقارن ؛ نظم ؛ فض

 انعطاف پذیری ؛تناسبات ؛سادگی ؛تعادل ؛درون گرا بودن 

 محرمیت ؛کارایی ؛ صرفه جویی؛ ایجاد نقطه مکث بصری 

 تلفیق فضای بیرون و درون 

 تنوع بخشیدن به فعالیتها 

طراحی هماهنگ با اتکاءبه ضوابط مدرن در رشد هوشمند 

 اسالمی  

 بعاد زیست محیطی ؛اقتصادی ؛اجتماعی طراحی پایدار در ا

 به تبدیل قابلیت با پایین حرکتی تراکم با فضاهایی وجود

                                                      توقف فضای

 سبز فضای با نشستن فضای تلفیق امکان-

 مدیریت پارکینگهای عمومی 

 

ها آن تاثیرگذاری و عمومی نیازهای اولویت به توجه

 بازگردانی بیشتر مشارکت برای خصوصی بخش به بخشی انگیزه

 باگسترش مداخله مورد منطقه مالکان به اعتماد و بینی خوش حس

 اقتصادی، عدالت رعایت اطالعات، سازی شفاف و رسانی اطالع

فرهنگی و اجتماعی های برنامه تدوین

 مشارکتی های پروژه تعریف

 عدالت در تخصیص بو دجه ها به مناطق شهری 

ایجاد مشوق هایی برای اجرای پروژه های  که در راستای رشد 

 ی باشد هوشمند اسالم

 ایجاد جامعه اسالمی بر خوردار از عدالت ؛آزادی و رفاه

 ارتقاءوضعیت محله به عنوان یک محله فعال و زنده

 توجه به نیازهای فردی و گروهی 

 ارتقاء ارتباطات و تعامالت اجتماعی و مشارکت در محالت

 ایجاد کننده هویت و حس مکان 

 حضور پذیری و مردم واری 

مشارکت بخش خصوصی و دولتی در محالت  فراهم کردن زمینه

 فرسوده  

 دسترس قرار دادن طبیعت با امکان دسترسی آسان برای همه افراد 

 خلق مکانی خواناوایجادتصویرىبیادماندنى درذهن بیننده

 جذب ساکنین محالت  برای پیاده روی 

قرا دادن کار بری های سازگار در کنار هم مثل توسعه مدارس و 

 امکانات تفریح مثل گذشته مغازه ها و 

 ایجاد محیطی نوین  در مناطق پر تراکم مسکونی



 

 

 

 : آزمون فر ضیات -7

 .تطابق دارد  ایرانی  ند با شهر اسالمیبه نظر می رسد بسیاری از شاخصهای رشد هوشم-1

رسی مبانی نظری شاخصهای  رشد هوشمندمثل فشردگی ؛واحد همسایگی,حفاظت از فضای سبز با بر

,مشارکت و.... در اصول معماری شهری اسالمی ایرانی نمود کامل داشته و به صورت فشردگی شهرها , 

 رضیه تایید می گردد.و فمحله , باغ ایرانی ,وقف ,پیمون و... بوده است 

 به نظر می رسدحوزه مر کزی مشهد با شاخصهای اسالمی ایرانی سازگار نیست . -2

مرکزی در حال حاضر به لحاظ شاخصهای کالبدی و اجتماعی و زیست محیطی با ضوابط  بخش حوزه

 بصری معماری شهری حیمی ایرانی هماهنگ نمی باشد و به علت عدم توجه به ابزارهای طرااسال

؛هندسه ؛فضا های پر و خالی؛انعطاف پذیری ؛درون گرایی ؛ مقیاس انسانی ؛ صر  اسالمی ایرانی مانند

عدم رعایت سلسله مراتب در شبکه ؛وجودکاربری های پراکنده در سطح حوزه  ..........؛فه جویی 

ف گذرهای محدوده بافت ؛تداخل نقش اجتماعی و ترافیکی گذرها و آشفتگی ساختاری بافت ضع



 

 

افت کیفیت فضایی در حوزه مر کزی می باشد و با وجود حرم  باعثدسترسی در حمل و نقل عمومی 

طراحی  معیارهای و اصول از جدید سازهای و ساختمطهر مر کز شهر با دیدگاه مدرن طراحی شده و 

یرات باعث تغ آمد مدرنیسم  ناکار و متنوع های و سیاست نکرده معماری شهری اسالمی ایرانی پیروی

 و فرضیه تایید می گردد است گردیده محالت حوزه مرکزی شهر مشهد و از هم گسیختگی ساختار در

امروزه بحران و ناهماهنگی در ساختار پایتخت معنوی ایران معلول استفاده از مو لفه های غیر  :نتیجه-8

 گوی شهر فشرده جهت رسیدن به ال وراهبرد اصلی ؛الگوی شهر ماشینی در طر احی شهر  است  بومی

شهر اسالمی در ابعاد  می باشد در طر حها  تداوم ضوابط معماری شهری اسالمی و احیاء مو لفه های نوین

فیزیکی روشهای نظامند و نوینی را ارائه می دهدارزیابی نتایج حاصله مبین این می باشد که  رشد هوشمند 

ی تطابق دارد و با رعایت شاخصهای کالبدی با استانداردهای زندگی و کار کردهای شهر اسالمی ایران

اسالمی ایرانی می توانیم  بحران هویتی امروز را پاسخ داده و لذاباید تدابیری برای اصالح سیستم مو جود 

در نظام شهری اندیشید تا در فرایندرشد به سیر تکاملی بر سیم و ویژگی اصلی آن شکل گیری تفکر توسعه 

یافته های تحقیق نتیجه می گیریم تفکر هو شمندد یروز شهر ها را به عنوان  پایدار اسالمی است بر اساس

میراثی پایدار تا به امروز به دست ما رسانده و پشتوانه قوی فر هنگی و مذهبی کشور و هویتی که شهر ها 

 وسعهت به یابی دست برایدر طول زمان داشته اند لزوم بر نامه ریزی مدیریت شهری صحیح را می طلبد لذا 

 به بخشی درانتظام عنوان راهبرداصلی به را هوشمند اسالمی رشد استراتژی باید شهری مشهد، پایدار ی

 کرده و جلوگیری شهر بی رویه  گسترش از زیست، محیط حفظ ضمن کار، داد؛این قرار شهری پایدار شکل

 به نیاز ، پایداری ینچن به یابی دست برای .شود می ها محلّه و مناطق سطح در سفر حجم کاهش باعث

در جهت جوامع کاراتر  ضوابط معماری شهری اسالمی ایرانیاساس  بر اراضی کاربری ریزی وبرنامه طرّاحی

ادن مجوز الزم دبا  سیاستهای انگیزشی و تشویقی نداد ؛ که بهترین حس شهری و همبستگی را بیا فریند

و جود و همکاری نظام مهندسی ساختمان و شهر برای پروانه ساختمان کاربری تر کیبی در داخل نواحی م

 استفاده از ابتکارات و تکنیکهای فشرده سازی ؛؛ داری برای تشویق بخش خصوصی به سر مایه گذاری

و راهکار باغ ایرانی برای  یمیداحیا و با زسازی بافت فرسوده و محله های ق ؛بایر ازفضاهای بهینه استفاده

 سریع تکمیل ، ؛ است شهر کل در خدمات افزودن همچنین و پیاده سیدستر ؛ توسعه نواحی درون شهری

 طرّاحی ، استفاده از کار بری ترکیبی  حوزه مر کزی در ساختمانی تراکم افزایش مشهد، شهر متروی

ایجاد جامعه  در راستایبازنگری طر حهای تفضیلی با رویکرد اسالمی ایرانی ؛ دوچرخه و مسیرهای پیاده

 رشد الگوی به یابی دست برای اساسی های راهبرد از ..…ار از عدالت ؛آزادی و رفاهاسالمی بر خورد

 .روند می شمار به هوشمنداسالمی 
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